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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva analisar, a partir da legislação, da doutrina e da jurisprudência, o 

controle de constitucionalidade concentrado das leis e da execução orçamentária, diante da 

morosidade e debilidade do Poder público em promover a gradual efetivação de direitos 

fundamentais sociais. Tem como metodologia a pesquisa bibliográfica mediante consulta à 

doutrina nacional e estrangeira e às decisões dos tribunais, em especial do Supremo Tribunal 

Federal, bem como à legislação referente ao tema e demais fontes de interesse investigativo. 

Destaca que a implementação dos direitos fundamentais sociais elencados na Constituição 

Federal constitui imperativo para a Administração Pública e que o Poder Judiciário deve 

garantir sua efetivação, rebatendo críticas que aludem à neutralidade política da jurisdição, à 

separação dos poderes e à legitimação constitucional. Ressalta a importância do 

aprofundamento do conhecimento do orçamento público que deve ser elaborado e executado 

de forma responsável, voltado para o atendimento das necessidades sociais da população. 

Analisa o controle do orçamento público nos âmbitos interno, externo, popular e judicial. 

Realça o controle de constitucionalidade difuso em ações individuais e coletivas que buscam 

obter a imposição de obrigações prestacionais ao Estado para a consecução do mínimo 

existencial; e o controle de constitucionalidade das escolhas político-administrativas, como o 

mais vantajoso para minorar os transtornos causados ao planejamento orçamentário no 

decorrer do exercício financeiro. Apresenta hipóteses em que a ação direta de 

inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental podem ser 

utilizadas para impugnar atos normativos e administrativos ou omissões legislativas e 

administrativas atinentes ao orçamento público, antes e durante o exercício financeiro. 

Conclui, com embasamento nos estudos realizados, que há a necessidade de abertura 

procedimental no controle de constitucionalidade concentrado do orçamento público, nas 

fases de postulação, instrução, decisão e execução, com o fortalecimento de mecanismos de 

democracia participativa e de diálogo institucional permanente entre os Poderes e destes com 

a sociedade para garantir a gradual concretização de direitos fundamentais sociais integrantes 

do mínimo existencial. 

Palavras-chave: Direitos fundamentais sociais. Mínimo existencial. Orçamento público. 

Escolhas político-administrativas. Controle de constitucionalidade concentrado. 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze, from the point of view of legislation, doctrine and 

jurisprudence, the concentrated constitutionality control of laws and budget execution, given 

the slowness and weakness of the public power in promoting the progressive implementation 

of fundamental social rights. The methodology of this wok comprises a literature survey 

based on national and international doctrine and court decisions, especially the Brazilian 

Supreme Court, as well as the legislation related to the subject and other sources of 

investigative interest. It is pointed out that the implementation of fundamental social rights 

listed in the Constitution is mandatory for the public administration and the judiciary must 

ensure its execution, rebutting criticisms that allude to the political neutrality of jurisdiction, 

the separation of powers and the constitutional legitimacy. It is emphasized the importance of 

deepening the knowledge that the public budget should be defined and executed in a 

responsible manner, aimed at meeting the social needs of the population. It is analyzed the 

control of the public budget from internal, external, popular and judicial levels. It is 

emphasized the diffuse constitutional control in individual and collective actions that seek to 

impose obligations regarding social services on the State to achieve the existential minimum; 

and the control of constitutionality of political and administrative choices as the most 

advantageous way to minimize inconvenience to the budget during the financial year. It 

presents hypotheses in which the direct action of unconstitutionality and the claim of breach 

of fundamental precept can be used to contest normative and administrative acts or legislative 

and administrative omissions related to the public budget, before and throughout the financial 

year. Based on the studies carried out, it is concluded that there is the need for procedural 

opening in concentrated control of constitutionality of the public budget at the postulation, 

instructions, decision and execution stages, strengthening the participative democracy 

mechanisms and permanent institutional dialogue between the Powers and also between them 

and the society to ensure the progressive realization of fundamental social rights that comprise 

the existential minimum. 

Keywords: Basic social rights. Existential minimum. Public budget. Political and 

administrative choices. Judicial review. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A Constituição Federal (CF), com o objetivo de assegurar o bem-estar da população, 

reconhece direitos fundamentais sociais que, para sua concretização, exigem a intervenção 

ativa e o dever de agir do Estado. Apesar do avançado sistema normativo, as necessidades 

sociais básicas ainda não são satisfatoriamente atendidas no Brasil e é nessa seara que se 

verifica a maior defasagem entre o impositivo constitucional e sua concretização.  

A Administração Pública, provavelmente, para justificar sua morosidade, inércia ou 

incapacidade para a efetivação suficiente de direitos fundamentais sociais, utiliza o argumento 

de que a promoção de políticas públicas necessita da realização de despesa, mas há escassez 

de recurso no orçamento público para fazer frente a todas as exigências sociais.  

A dependência da capacidade econômica como limitação fática, contudo, não justifica 

o adiamento sine die da proteção pelo Estado aos direitos fundamentais sociais, notadamente, 

os integrantes do mínimo existencial. Determinar o que significa mínimo existencial, em termos 

de direitos fundamentais, representa dificuldade quantitativa: quanta educação, saúde, trabalho, 

habitação, assistência e previdência social?  Não se pode restringir, contudo, o mínimo 

existencial, ao simples conteúdo de mínimo fisiológico, ou seja, aquele que garanta a 

sobrevivência do indivíduo (alimentação, vestimenta, abrigo, saúde), mas se deve ampliar o 

significado para o mínimo sociocultural, incluindo educação, trabalho, segurança, moradia e 

assistência aos desamparados. 

Em razão do déficit na concretização de direitos fundamentais sociais e do débil 

controle político e popular, o orçamento público a cargo primordialmente do Poder Executivo, 

de matéria afeta exclusivamente aos poderes políticos, passa a ter relevo no âmbito jurídico 

em face de inúmeras demandas individuais e coletivas que têm se avolumado no Poder 

Judiciário, com a pretensão voltada para a garantia de direitos fundamentais integrantes do 

mínimo existencial.  

A partir da ordem constitucional assentada no neoconstitucionalismo, o instrumento 

financeiro de previsão de receitas e autorização de despesas passa a se submeter e se vincular 

às regras e diretrizes constitucionais, tornando-se programa de ação do Estado. Desse modo, a 

decisão política de gastar deve ser apta para a consecução do fim social ou econômico 

desejado; eficiente, na escolha do melhor com a menor onerosidade; e vantajosa, capaz de 

assegurar a dignidade à pessoa por meio do atendimento ao mínimo existencial. 
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 Como o planejamento administrativo-orçamentário é de atribuição precípua dos poderes 

políticos, a inserção do Poder Judiciário, em esfera originariamente atribuída ao Poder 

Executivo e ao Poder Legislativo, suscita crítica baseada em argumentos como o da 

neutralidade política dos juízes, o da separação dos poderes e o da legitimidade democrática. 

Além disso, como a promoção de políticas públicas implica dispêndio para o erário, a jurisdição 

constitucional nem sempre leva em consideração o conjunto orçamentário e a viabilidade 

financeira da decisão, afetando diretamente gastos públicos e a programação orçamentária, 

podendo desequilibrar as contas públicas, o que também resulta em acentuada crítica à sua 

atuação.   

 Para compreender a difícil relação entre direitos fundamentais sociais, orçamento 

público, escolhas político-administrativas e controle de constitucionalidade em área 

orçamentária, importa saber: impõe-se ao Estado a gradual promoção de direitos fundamentais 

sociais, notadamente aqueles que integram o núcleo do mínimo existencial? O que baliza a 

formação do instrumento orçamentário e as escolhas político-administrativas de alocação dos 

recursos? Qual o alcance do controle de constitucionalidade do orçamento e de políticas 

públicas, quando a atuação do Estado na seara social for insuficiente? 

A CF prevê, em regra, a aplicabilidade imediata de suas normas definidoras, cabendo 

ao Estado a promoção gradual de políticas públicas que visam a concretizar direitos 

fundamentais sociais, que implicam gasto público cuja previsão deve estar inserida nas leis 

orçamentárias. 

A despesa no orçamento público é definida a partir das informações dos diversos 

órgãos do Poder Executivo do quantum necessário para a implementação de seus projetos e 

objetivos que, depois de sistematizadas, subsidiam a tomada de decisão dos gastos prioritários 

do governo de acordo com sua orientação política diante da finitude dos recursos. A decisão 

governamental é submetida ao crivo do Poder Legislativo que possui ínfima mobilidade de 

alteração dos projetos de leis orçamentárias apresentados.   

 Partindo-se do princípio de que o orçamento público não está desvinculado dos 

preceitos e das prioridades constitucionais, as escolhas político-administrativas dos dispêndios 

devem ser orientadas pelas metas, pelos objetivos e programas de realizações graduais, não 

sendo suficiente a mera alusão à escassez de recurso para justificar a omissão estatal.  

 Desse modo, faz-se necessário que a Administração Pública mostre porque não há 

recurso, que justifique suas prioridades e opções alocativas, como gastos vultosos com 

publicidade governamental, quando milhares de pessoas encontram-se nos corredores de 
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hospitais públicos, os quais não têm condições de oferecer-lhes minimamente o tratamento 

médico adequado; ou amontoadas em carceragens superlotadas, em afronta à dignidade 

humana; ou alijadas do sistema educacional, na época adequada, por falta de vaga na rede 

pública de ensino.  

  Nas ações ordinárias, ações civis públicas e nos mandados de segurança demandados 

para garantir a concretização de direitos fundamentais integrantes do núcleo do mínimo 

existencial, o Poder Judiciário, corriqueiramente, determina ao Estado, com ou sem previsão 

orçamentária para a despesa, o dever prestacional. Para evitar transtornos na execução 

orçamentária, em face da judicialização da matéria, ganha relevância o controle de 

constitucionalidade concentrado do orçamento público que possibilita ao Poder Judiciário 

assumir a posição de guardião das normas constitucionais, apto a avaliar a razoabilidade das 

escolhas alocativas político-administrativas e a coerência global do orçamento público, sem a 

pretensão de esvaziar ou substituir a atribuição dos poderes políticos na gerência das contas 

públicas; mas de resguardar o interesse social, quando indevidamente superado pelos interesses 

partidários ou particulares. 

 O objeto principal deste estudo é delimitar o alcance do controle de constitucionalidade 

do orçamento público e de políticas públicas, quando o Estado, na seara social, for omisso ou 

ineficiente, ou seja, em que medida é possível o Supremo Tribunal Federal analisar, dentro dos 

limites constitucionais, as escolhas político-administrativas de gasto, sua eficiência e seu 

atendimento à promoção de direitos fundamentais sociais básicos.  

 Nessa via, a problemática da pesquisa ora apresentada consiste em verificar em que 

medida a jurisdição possui legitimidade democrática para adentrar na seara político-

administrativa do orçamento público a fim de assumir seu papel de garante da ordem 

constitucional. 

 Para atingir tal propósito, aplica-se a metodologia da pesquisa bibliográfica mediante 

consulta à doutrina nacional e estrangeira e às decisões dos tribunais, em especial do Supremo 

Tribunal Federal (STF), bem como à legislação referente ao tema e demais fontes de interesse 

investigativo.  

 Com esse empreendimento, a dissertação está estruturada em seis capítulos, 

dedicando-se o primeiro (introdução) à contextualização do objeto de estudo, sua justificativa, 

apresentação do objetivo, da problemática, bem como da metodologia. 

O segundo capítulo parte do escorço histórico dos direitos fundamentais 

tradicionalmente ligados aos ideários da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e 
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fraternidade –, até alcançar o estágio atual que pretende a universalização dos direitos 

fundamentais na esfera institucional. Focando nos direitos fundamentais sociais, são 

apresentados os fundamentos de sua exigibilidade e a obrigação de o Estado assegurar o 

mínimo de condição material de existência digna para o homem, sem descurar da análise da 

reserva do possível. A jurisdição constitucional é analisada sob o prisma do poder-dever de 

controlar a constitucionalidade dos atos normativos e administrativos e garantir efetividade 

aos direitos fundamentais sociais. 

No terceiro capítulo, apresenta-se um escorço histórico do orçamento público, sua 

definição, natureza jurídica, enunciados que o orientam, instrumentos normativos, processo de 

elaboração das leis orçamentárias, desde a formação até a sua execução com as vicissitudes e 

alterações no curso do exercício financeiro, permitindo compreender a finalidade e as opções 

político-administrativas do Poder Executivo e do Poder Legislativo que devem estar 

vinculadas aos preceitos constitucionais e, consequentemente, ao atendimento gradativo das 

demandas sociais. 

 O quarto capítulo destina-se ao controle interno, externo, popular e judicial. O 

primeiro é exercido pelo próprio Executivo, por meio da Controladoria-Geral da União, e o 

segundo compete ao Congresso Nacional, possuindo ambos o objetivo de averiguar a 

legalidade, legitimidade e economicidade do orçamento público proposto e executado. O 

controle popular decorre do fortalecimento do exercício da democracia participativa, 

agregando o direito do cidadão ao acesso às informações e à eficiência do serviço público 

quanto à aplicação das receitas públicas; e a sua corresponsabilidade social pela fiscalização 

das escolhas administrativas que devem ser orientadas por metas, objetivos e programas de 

realizações constitucionalmente garantidos.  

 Dá-se ênfase ao controle judicial, reforçando a importância de se obter uma decisão 

justa, a partir da interpretação constitucional e da aplicação das técnicas de 

ponderação/argumentação no controle de constitucionalidade difuso, em ações individuais e 

coletivas; e no controle de constitucionalidade concentrado, na determinação da sua 

abrangência para garantir a efetivação de direitos fundamentais integrantes do núcleo do 

mínimo existencial pelos Poderes do Estado. 

 Na perspectiva dos direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo 

existencial, dedica-se o quinto capítulo ao controle de constitucionalidade concentrado do 

orçamento público com a admissão de ação direta de inconstitucionalidade: para preservar o 

quantum e a finalidade das despesas obrigatórias e vinculadas nas leis orçamentárias; e para 
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garantir dotação suficiente a fim de atender área prioritária, além das despesas vinculadas e 

obrigatórias, quando o recurso está destinado à área não prioritária; e para controlar atos 

normativos e administrativos durante o exercício financeiro que afetam dotações 

orçamentárias destinadas originariamente a atender a direitos prestacionais. 

 Destaca-se a admissão do controle de constitucionalidade concentrado, via ação de 

descumprimento de preceito fundamental, para avaliar as escolhas político-administrativas da 

Administração Pública e os resultados alcançados pelas políticas públicas executadas visando 

à eficiência do gasto público para garantir a obtenção do fim social expresso nas diretrizes 

constitucionais. 

 Ainda, discorre-se sobre a necessária abertura procedimental do controle de 

constitucionalidade concentrado do orçamento público, nas fases postulatória, instrutória, 

decisória e executória, para garantir a concretização de direitos fundamentais sociais 

integrantes do núcleo do mínimo existencial. 

 No sexto capítulo, em que se traz a conclusão desta pesquisa, realiza-se uma síntese do 

percurso teórico construído durante o trabalho de investigação, recapitulando-se os passos 

antecedentes, buscando demonstrar o fio condutor da pesquisa e retomar seu ponto de partida, 

expresso na problemática já anunciada.  

  Vale destacar que, diante da extensão do tema, não são analisados o controle judicial 

orçamentário na esfera estadual e municipal e no direito comparado; e o controle de 

constitucionalidade formal das leis orçamentárias que visa a apurar eventual defeito na sua 

formação como violação às normas de competência e ao processo legislativo (iniciativa, 

deliberação, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação), sendo reservada a sua 

apreciação para outra oportunidade. 
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

 

O Estado Democrático de Direito, instaurado a partir da CF de 1988, volta-se para a 

análise, o reconhecimento e a aplicabilidade dos direitos fundamentais
1
, que são aqueles que 

integram o cume da ordem jurídica constitucional; são dotados da característica da 

essencialidade, têm validez positiva, vinculam e amoldam o Poder Legislativo, o Poder 

Executivo e o Poder Judiciário.  

A norma diz respeito a direitos fundamentais quando “[...] estabelece uma faculdade 

de agir ou de exigir em favor de pessoas ou de grupos [...]”; e a garantias institucionais, 

quando “se confina a um sentido organizatório objectivo, independentemente de uma 

atribuição ou de uma actividade pessoal [...]”
2
. No primeiro caso, o direito representa por si só 

certos bens, tais quais vida, educação, sufrágio, greve; no segundo, a garantia institucional 

assegura a fruição de direitos como casamento, organizações e associações sociais
3
.  

Há, contudo, direitos fundamentais indissociáveis de garantias institucionais como o 

direito de constituir família, garantido pela proteção da instituição familiar; e direitos 

fundamentais de instituições como os direitos das confissões religiosas, dos sindicatos ou dos 

partidos
4
. Por sua vez, há casos em que é difícil discernir “[...] se se está diante de um direito 

autônomo ou de uma garantia. É o que sucede com a proibição de separar os filhos dos pais 

[...] com a objecção de consciência [...] com o direito de queixa [...]”
5
. 

Os direitos fundamentais constituem parâmetro para todo o ordenamento jurídico. Em 

sua dimensão objetiva, vinculam as ações dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário às 

                                                   
1Para Canotilho, “as expressões ‘direitos do homem’ e ‘direitos fundamentais’ são frequentemente utilizadas 

como sinónimas. Segundo a sua origem e significado poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do 
homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); 

direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-

temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, 

intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica 

concreta” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed., 8. reimp. 

Coimbra: Almedina, 2000. p. 393).  
2MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV, 2. ed., reimp. Coimbra: Coimbra, 1998. p. 69.  
3No tocante à esfera privada, bastante elucidativa a afirmação de Alexy, no sentido de que “não há, antes, 

garantias institucionais objetivas que sirvam à asseguração de direitos fundamentais por meio da garantia de um 

conjunto básico de normas para que, apenas depois, haja direitos fundamentais como direitos subjetivos a serem 

garantidos dessa forma; o que há, na verdade, é um direito subjetivo à existência das normas de direito privado 
que sejam necessárias para que aquilo que os direitos fundamentais garantem seja possível. Garantias 

institucionais revelam-se, assim, construções dogmáticas supérfluas. Isso não significa que não exista uma 

garantia de direito fundamental dos institutos jurídicos de direito privado [...] Ela acrescenta uma subjetivização 

à mera garantia objetiva. Esse acréscimo é imprescindível se se pretende levar a sério os direitos fundamentais 

como direitos individuais” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da 

Silva. 2. ed., 3. tir. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 487). 
4MIRANDA, op. cit., p. 71. 
5MIRANDA, ibid., p. 90. 
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suas diretrizes, impondo-se-lhes o dever de proteção, prestação e controle (eficácia irradiante 

dos direitos fundamentais). Na dimensão subjetiva, podem ser invocados em pretensões em 

face ao Estado (eficácia vertical) e ao particular (eficácia horizontal)
6
. 

A afirmação de direitos fundamentais dá-se a partir do Bill of Rights, de 12 de junho 

de 1776, e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, que 

consolidaram a ideia da necessidade de positivação dos direitos do homem em documentos 

constitucionais como forma de garanti-los
7
. 

 

2.1 Escorço histórico dos direitos fundamentais 

 

A evolução dos direitos fundamentais acompanha o desenvolvimento do Estado de 

Direito
8
, marcado pela alternância da intervenção pública na economia. Tradicionalmente

9
, os 

ideários da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e fraternidade – substanciam, 

respectivamente, a primeira, segunda e terceira dimensão
10

 dos direitos fundamentais. 

                                                   
6Dimoulis e Martins entendem que “[...] as relações entre particulares só ficam submetidas aos direitos 

fundamentais mediante atuação (decisão) do Estado, de tal sorte que somente o Estado-juiz está diretamente 

vinculado. O particular, ao contrário, está diretamente vinculado somente ao direito infraconstitucional, 

sobretudo, ao direito privado e penal, do qual é o destinatário normativo por excelência” (DIMOULIS, Dimitri; 
MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 111). O STF admite a eficácia horizontal dos direitos fundamentais (STF. RE 161.243; STF. 

RE 201.819). 
7A Magna Carta, de 1215, mesmo não sendo precursora da positivação de direitos fundamentais, teve sua 

importância ao estabelecer a ideia do direito estamental, que fixava limites e direitos na relação da aristocracia 

feudal em face do seu suserano, como se pode observar, dentre outros, no art. 27 (“Os Condes e Barões só 

poderão ser condenados a penas pecuniárias por seus Pares, e segundo a qualidade da ofensa”); no art. 48 

(“Ninguém poderá ser detido, preso ou despojado dos seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de 

julgamento de seus Pares segundo as leis do país”); e no art. 58 (“Ninguém será encarcerado a pedido de uma 

mulher pela morte de um homem, a não ser que este tenha sido seu marido”). (INGLATERRA. Magna Carta: 

ano de 1215). 
8“[...] os direitos do homem constituem uma classe variável, como a história destes últimos séculos demonstra 

suficientemente. O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com a mudança das 

condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para 

a realização dos mesmos, das transformações técnicas, etc. Direitos que foram declarados absolutos no final do 

século XVIII, como a propriedade sacre et inviolable, foram submetidos a radicais limitações nas declarações 

contemporâneas; direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, como os direitos 

sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas recentes declarações. Não é difícil prever que, no 

futuro, poderão emergir novas pretensões que no momento nem sequer podemos imaginar, como o direito a não 

portar armas contra a própria vontade, ou o direito de respeitar a vida também dos animais e não só dos homens. 

O que prova que não existem direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época 

histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas.” (BOBBIO, 
Norberto. A  Era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 18-

19). 
9A doutrina moderna substitui o termo geração por dimensão e enfatiza que os direitos fundamentais não podem 

ser considerados de forma estanque, pois um completa o outro e são interdependentes.  
10Bonavides, Borba, Lopes, Humenhuk, dentre outros, apontam a existência da quarta geração como sendo 

aqueles direitos introduzidos pela globalização, que ultrapassam as fronteiras de um país soberano, como a 

democracia, a informação, o pluralismo (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2012. p. 572; BORBA, Rodrigo Esperança. O porvir dos direitos fundamentais. Jus 
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Os direitos fundamentais de primeira dimensão, reconhecidos a partir dos séculos 

XVIII e XIX e consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), são 

característicos do Estado Liberal
11

; têm seu foco principal na liberdade individual
12

; e visam a 

“[...] estabelecer limites à atuação do soberano, preservando círculos privados de 

intangibilidade”
13

, em relação ao Estado Absolutista, exigindo, em regra, “[...] um não agir do 

Estado (direito negativo) [...]”
14

. 

Sob o aspecto econômico, o Estado Liberal é não intervencionista e se propõe “[...] à 

manutenção econômico-financeira do poder de polícia, da administração da justiça e da 

prestação de reduzido número de serviços públicos”
15

. No aspecto jurídico, o interesse geral 

da comunidade não é considerado numa perspectiva transindividualista, mas representa a 

soma dos interesses particulares dos vários membros que a compõem. Nessa perspectiva, o 

Estado não tem fins próprios e sua tarefa essencial é simplesmente  

 
[...] impedir que um cidadão não possa alcançar a sua própria felicidade e bem-estar, 

segundo sua maneira de ver; não se trata de promover o bem-estar geral mas de 

remover os obstáculos que se colocam a que cada um alcance o seu bem-estar 

individual através das suas próprias capacidades e meios16.   
 

Nos direitos de primeira dimensão, a liberdade é forma de manifestação da pessoa; a 

função de defesa prevalece; em regra, são exigidas obrigações meramente negativas dos 

órgãos públicos (dever de abstenção ou proibição de agressão na esfera jurídica individual); e 

sua concretização independe de mediação ou densificação dos poderes públicos (self 

executing). 

As liberdades distinguem-se das garantias. As primeiras “envolvem sempre a escolha 

entre fazer e não fazer ou entre agir e não agir em relação aos correspondentes bens, têm 

sempre uma dupla face – positiva e negativa”
17

; as garantias possuem função instrumental e 

                                                                                                                                                               
Navigandi. Disponível em: <www.jus.uol.com.br/revista/texto/13576>. Acesso em: 16 abr. 2011; LOPES, 
Edgard de Oliveira. Os direitos fundamentais sob ótica das influências ético-filosóficas. Jus Navigandi. 

Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/2872>. Acesso em: 16 abr. 2011; HUMENHUK, Hewerstton. 

A teoria dos direitos fundamentais. Jus Vigilantibus. Disponível em: <http://jusvi.com/artigos/690>. Acesso em: 

11 abr. 2011. 
11A função primordial do Estado Liberal era a proteção e a repressão. 
12Ou direito individual ou liberdade fundamental. 
13SCHAFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais: do sistema geracional ao sistema unitário: uma 

proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 19. (Estado e Constituição, 5). 
14 SCHAFER, ibid., p. 16.  
15CANELA JÚNIOR. Osvaldo. O orçamento e a reserva do possível. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
p. 227. 
16

 MONCADA, Luís Cabral de. Direito Econômico. 4. ed., rev. e atual. Coimbra: Coimbra, 2003. p. 24. 
17 MIRANDA, op. cit., p. 89. 

 



20 
 

 

 

derivada, têm conteúdo positivo e “pressupõem modos de estruturação do Estado”
18

 ou das 

próprias pessoas, por exemplo, o direito à vida do qual decorre a garantia de proibição da 

pena de morte; direito à liberdade do qual decorre a garantia ao habeas corpus etc. 

Nesse prisma, “a primeira função dos direitos fundamentais – sobretudo dos direitos, 

liberdades e garantias – é a defesa da pessoa humana e da sua dignidade perante os Poderes do 

Estado (e de outros esquemas políticos coactivos)”
19

, ou seja, são direitos de defesa que 

exigem ações negativas do Estado. 

Entre a segunda metade do século XIX e o princípio do século XX, em especial nos 

países desenvolvidos
20

, passou-se a exigir do Estado, além de ações negativas, a efetiva 

intervenção notadamente no âmbito econômico e social. O Estado Providência teve por 

objetivo imediato “[...] remediar as péssimas condições de vida dos estratos mais 

desamparados e necessitados da população mediante uma incipiente intervenção”
21

. A partir 

de 1942, o Estado do Bem-Estar (Welfare State), mais intervencionista, em que cabia ao Poder 

Executivo materializar as conquistas legais da sociedade, tornou “[...] possível a segurança e o 

bem-estar da maior parte da população trabalhadora da Europa Ocidental e da América do 

Norte [...]”
22

. Por fim, o Estado Social cujos objetivos são “[...] além do pleno emprego, o 

progresso social, a igualdade e o avanço democrático materializados através de um sistema de 

proteção social cada vez mais amplo”
23

. 

 Os direitos fundamentais de segunda dimensão, característicos do Estado 

Contemporâneo, a partir do início do século XX
24

, foram reconhecidos na Declaração dos 

Direitos do Povo Trabalhador e Explorado da Rússia (1919) e nas Constituições mexicana 

(1917), alemã de Weimar (1919), espanhola (1931) e russa (1936). Merece destaque a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e os Pactos Internacionais sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (1966) e sobre Direitos Civis e Políticos (1966), como cartas 

de intenções que exaltam o trabalho, a previdência social, a moradia, a vestimenta, a 

alimentação, a saúde, a educação, a cultura etc.   

                                                   
18MIRANDA, op. cit., p. 89. 
19CANOTILHO, op. cit., p. 407. 
20Inglaterra, Alemanha etc. 
21CABALLERO HARRIET, Francisco Javier. Algunas claves para otra mundialización. Santo Domingo: 

Fundación Global Democracia y Desarrollo – Funglode, 2009. p. 63. Tradução livre. 
22CABALLERO HARRIET, op. cit., p. 63. Tradução livre. 
23CABALLERO HARRIET, ibid., p. 64. Tradução livre. 
24Após a primeira guerra mundial, a expressão direito social estava ligada ao trabalho (da cidade e do campo) e 

seus conteúdos correlatos como seguro de acidentes (LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da reserva do 

possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. Direitos fundamentais: orçamento e reserva do 

possível. 2. ed., rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 156). 
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 Os direitos fundamentais sociais resultam do processo histórico de formação e 

consolidação do Estado Social
25

, a partir da industrialização e da democratização do poder 

político, e estão centrados no ideal de igualdade
26

.  

 A igualdade, como fio condutor do direito prestacional, está atrelada à liberdade, uma 

vez que  

 

[...] a liberdade igual aponta para a liberdade real [...] o que pressupõe a tendencial 

possibilidade de todos terem acesso aos bens econômicos, sociais e culturais. 

‘Liberdade igual’ significa, por exemplo, não apenas o direito a inviolabilidade de 

domicílio, mas o direito a ter casa; não apenas o direito à vida e integridade física, 

mas também o acesso a cuidados médicos; não apenas o direito de expressão mas 
também a possibilidade de formar a própria opinião; não apenas direito ao trabalho e 

emprego livremente escolhido, mas também a efectiva posse de um posto de 

trabalho27. 
 

Na perspectiva da igualdade substancial, para usufruir dos direitos fundamentais 

sociais, é necessário que o indivíduo detenha a liberdade fática, ou seja, a possibilidade 

material e intelectual de escolha entre alternativas legalmente permitidas; e que ao Estado, 

para equilibrar as forças sociais e reduzir a exclusão social, seja-lhe imposto um dever de agir 

para resguardar o mínimo existencial e não apenas para ordenar o espaço público. 

 Argumenta-se que os direitos fundamentais sociais são colidentes com normas 

constitucionais materiais que garantem direitos de liberdade de terceiros ou do próprio 

beneficiário. A doutrina traz o exemplo no campo do direito ao trabalho onde o Estado se 

quisesse “[...] satisfazer diretamente um direito de cada desempregado a um posto de trabalho, 

ele teria que ou empregar todos os desempregados nos serviços públicos existentes, ou 

restringir ou eliminar o poder econômico privado de dispor sobre postos de trabalho”
28

. No 

primeiro caso, haveria impossibilidade financeira e/ou desrespeito a direito de terceiros, em 

                                                   
25O Estado Social não se confunde com a ideia de Estado Socialista, pois está comprometido com a realização da 

justiça social, dentro do sistema capitalista, não visando a substituí-lo, sendo  “O Estado de Bem-Estar Social, 

desenvolvido na Europa a partir do Pós-Guerra, [...] a demonstração mais acabada dessa concepção de Estado”. 

(ESTEVES, João Luiz M. Direitos fundamentais sociais no Supremo Tribunal Federal. São Paulo: Método, 

2007. p. 26. Coleção Prof. Gilmar Mendes, 5).  
26“No campo dos direitos sociais só de modo genérico e retórico se pode afirmar que todos são iguais com 

relação aos três direitos sociais fundamentais (ao trabalho, à instrução e à saúde); ao contrário, é possível dizer, 

realisticamente, que todos são iguais no gozo das liberdades negativas. E não é possível afirmar aquela primeira 

igualdade porque, na atribuição dos direitos sociais, não se podem deixar de levar em conta as diferenças 

específicas, que são relevantes para distinguir um indivíduo de outro, ou melhor, um grupo de indivíduos de 
outro grupo [...]. Com relação ao trabalho, são relevantes as diferenças de idade e de sexo; com relação à 

instrução, são relevantes diferenças entre crianças normais e crianças que não são normais; com relação à saúde, 

são relevantes diferenças entre adultos e velhos” (BOBBIO, Norberto. A Era dos direitos. Tradução Carlos 

Nelson Coutinho. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 71).  
27CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed., 8. reimp. Coimbra: 

Almedina, 2000. p. 480. 
28ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. 2. ed., 3. tir. São 

Paulo: Malheiros, 2014. p. 509.  
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razão do uso de significativa parte do recurso público para atender a essa política pública em 

detrimento de outras; no último, haveria cerceamento do direito ao livre exercício na 

economia privada por aqueles que dispõem da propriedade produtiva.  

 Por outro lado, poderão colidir direitos sociais e direitos de liberdade do próprio 

beneficiário, quando o direito ao trabalho tornar-se um dever de trabalhar exigido pelo Estado 

e não querido pelo indivíduo
29

. Sustenta-se, ainda, a colisão de direitos fundamentais sociais 

entre si, como entre o direito ao trabalho e ao meio ambiente; e entre o direito à liberdade e 

direitos coletivos como a defesa nacional
30

.  

Nas hipóteses referidas, decorrerão escolhas administrativas e gastos públicos sujeitos 

ao crivo da ponderação, o que não justifica, por si só, a conclusão da inconciliabilidade de 

direitos fundamentais individuais com direitos fundamentais sociais, ou da impossibilidade de 

sua executoriedade. 

 Diversamente do que ocorre na generalidade dos direitos de primeira dimensão que 

estipulam a abstenção do Estado, para a concretização dos direitos de segunda dimensão, além do 

seu reconhecimento formal na Constituição e nas leis ordinárias
31

, exige-se, em regra
32

, um agir 

do Poder público (direito a ações estatais positivas), que importe na promoção de políticas 

públicas
33

, que “[...] constituem o meio pelo qual os fins constitucionais podem ser realizados de 

forma sistemática e abrangente [...]
34

, através de metas e programas governamentais coordenados 

que distribuem recursos à disposição do Estado para atender a demandas relevantes da 

sociedade
35

.  

                                                   
29ALEXY, op. cit., p. 509-511. 
30ALEXY, ibid., p. 511. 
31Sistema Único de Saúde (SUS) e Agência Nacional da Saúde (Lei nº 8.080/1990; Lei nº 9.961/2000); 

regulamentação da assistência social (Lei nº 8.742/1993); fornecimento de remédios para aidéticos (Lei nº 

9.313/1996); programa bolsa-escola (Lei nº 10.219/2001); Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003); Renda Básica 

de Cidadania (Lei nº 10.835/2004); Programa Bolsa-Família (Lei nº 10.836/2004) etc. 
32Há direitos sociais que não exigem prestações positivas do Estado, mas negativas, como o direito de greve, de 

associação sindical, de não ser discriminado na admissão e permanência no trabalho, de iniciativa e de 

propriedade privada. 
33Para a Constituição Federal Portuguesa a realização dos direitos sociais devem ser feitos através da “[...] 

política de solidariedade social [...]” que é o “[...] conjunto de dinâmicas político-sociais através das quais a 

comunidade política (Estado, organizações sociais, instituições particulares de solidariedade social e, agora, a 

Comunidade Europeia) gera, cria e implementa protecções institucionalizadas no âmbito económico, social e 
cultural, como por exemplo, o sistema de segurança social, o sistema de pensões de velhice e invalidez, o 

sistema de creches e jardins-de-infância, o sistema de apoio à terceira idade, o sistema de proteção da juventude, 

o sistema de protecção de deficientes e incapacitados” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e 

Teoria da Constituição. 7. ed., 8. reimp. Coimbra: Almedina, 2000. p. 518-519).  
34BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. 

2005. p. 11.  
35Direito fundamental social não se confunde com políticas públicas, estas são os meios utilizados para a 

realização daquele. 
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  O direito a prestações (em sentido amplo) pode ser classificado em
36

: (1) direitos à 

proteção: direito subjetivo
37

 do titular em relação ao Estado, para que este o proteja contra 

intervenção de terceiros (por exemplo, normas de direito penal). Esses direitos diferenciam-se 

dos direitos fundamentais de primeira dimensão, nos quais se impõe ao Estado o dever de 

proteção do indivíduo em face do próprio Estado; (2) direitos à organização e ao 

procedimento: direito ao conjunto de regras e/ou princípios que viabilizem a obtenção de um 

resultado, sendo a atuação legislativa do Estado basicamente suficiente (por exemplo, regras 

de acesso à Justiça, de procedimento administrativo de desapropriação e de direito 

contratual
38

); (3) direitos a prestações em sentido estrito: direito subjetivo (exigibilidade) do 

titular de direitos fundamentais em obter do Estado ação positiva (prestações de dar e fazer), 

mas “se dispusesse de meios financeiros suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no 

mercado, poderia também obter de particulares”
39

.   

 As duas primeiras espécies de direito a prestações, direito à proteção e direitos à 

organização e ao procedimento, inserem-se na vertente liberal de direitos fundamentais; já os 

direitos a prestações em sentido estrito (por exemplo, saúde, educação, segurança social, 

moradia, trabalho etc.) são fortalecidos no Estado Social. 

A distinção terminológica entre direitos fundamentais sociais – aqueles direitos a 

prestações previstos expressamente nas regras, notadamente na CF –; e direitos fundamentais 

a prestações – aqueles atribuídos por meio de interpretação
40

 –, não afeta a sua aplicabilidade 

e exigibilidade, sendo utilizados indistintamente direitos sociais ou direitos prestacionais 

quando se está diante de direitos sociais, econômicos e culturais. 

Várias são as possibilidades de positivação jurídico-constitucional dos direitos sociais, 

econômicos e culturais: 

      

 1) [...] sob a forma de normas programáticas definidoras de tarefas e fins do Estado 

de conteúdo eminentemente social; 

2) [...] na qualidade de normas de organização atributivas de competência para a 

emanação de medidas relevantes nos planos econômico, social e cultural; 

3) [...] através da consagração constitucional de garantias institucionais, obrigando o 
legislador a proteger a essência de certas instituições (família, administração local, 

saúde pública) e a adotar medidas estritamente conexionadas com o ‘valor social 

eminente’ dessas instituições; 

4) [...] como direitos subjetivos públicos, isto é, direitos inerentes ao espaço 

existencial dos cidadãos41. 

                                                   
36ALEXY, op. cit., p. 442; 444-445; 450-451; 473. 
37No conceito atual, integram a definição de direito subjetivo os deveres, as obrigações e os ônus do titular. 
38Por exemplo, ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre (CF, art. 178). 
39ALEXY, ibid., p. 499. 
40ALEXY, loc. cit.  
41CANOTILHO, J. J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004.  p. 37-38. 
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Como normas programáticas, elencam princípios, impõem compromissos, programas 

de ação, linhas diretoras de fins econômicos, sociais e culturais do Estado para realização 

futura, orientando e vinculando os órgãos estatais na atuação legislativa, executiva, 

jurisdicional e administrativa
42

. Como normas de organização atributivas de competência, 

impõem ao Estado estruturar organicamente as instituições para o desenvolvimento de 

políticas sociais ativas. Como garantia institucional, exige a edição de medidas concretas e 

determinadas que viabilize a materialização dos direitos econômicos, sociais e culturais 

reconhecidos. Como direito subjetivo público, exige do Estado o dever de criar condições 

materiais para o efetivo exercício do direito pelo indivíduo e não apenas a produção de 

políticas públicas, mas também garantias legais tendentes à consecução imediata desses 

direitos. 

No Estado Social, a norma assume “[...] um conteúdo económico e social perdendo a 

neutralidade axiológica que a caracterizara na fase liberal”, transformando-se em um 

programa de realizações, que exige da lei constitucional o “[...] reconhecimento de direitos e 

deveres económicos e sociais [...]” e a adoção de decisão “[...] a favor de uma certa e 

determinada ordem económica a construir”
43

. O indicativo de direitos fundamentais sociais 

como obrigação ou dever positivo, a cargo dos poderes públicos de produzirem políticas 

afirmativas, passou a ganhar relevância em sede constitucional nos anos 70 do século XX.  

A legislação social prescreve programas de desenvolvimentos futuros, que serão 

executados gradualmente, impondo ao Estado uma ação permanente, “[...] com vistas a 

financiar subsídios, remover barreiras sociais e econômicas, para, enfim, promover a 

realização dos programas sociais, fundamentos desses direitos e das expectativas por eles 

legitimadas”
44

.  

                                                   
42Sobre a efetividade dos direitos sociais, no direito italiano, esclarece Bobbio: “O campo dos direitos do homem 

– ou, mais precisamente, das normas que declaram, reconhecem, definem, atribuem direitos ao homem – 

aparece, certamente, como aquele onde é maior a defasagem entre a posição da norma e sua efetiva aplicação. E 

essa defasagem é ainda mais intensa precisamente no campo dos direitos sociais. Tanto é assim que, na 

Constituição italiana, as normas que se referem a direitos sociais foram chamadas pudicamente de 

‘programáticas’. Será que já nos perguntamos alguma vez que gênero de normas são essas que não ordenam, 

proíbem ou permitem hic et nunc, mas ordenam, proíbem e permitem num futuro indefinido e sem um prazo de 

carência claramente delimitado? E, sobretudo, já nos perguntamos alguma vez que gênero de direitos são esses 
que tais normas definem? Um direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além de 

confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o ‘programa’ é apenas uma obrigação moral ou, no 

máximo, política, pode ainda ser chamado corretamente de ‘direito’?” (BOBBIO, Norberto, op. cit., p. 77-78). 

No Brasil, as disposições sobre direitos fundamentais sociais, considerando a característica concretista adotada 

pela CF, não são consideradas como meramente programáticas. 
43MONCADA, op. cit., p. 31-32. 
44CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: 

Sergio Antônio Fabris, 1999. p. 41.  
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Desse modo, consideram-se pressupostos dos direitos de segunda dimensão a “[...] 

capacidade económica do Estado, clima espiritual da sociedade, estilo de vida, distribuição de 

bens, nível de ensino, desenvolvimento económico, criatividade cultural, convenções sociais, 

ética filosófica ou religiosa [...]”
45

. Quanto maior a confluência desses fatores, maior será o 

reconhecimento, a efetividade e a proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais
46

.  

A partir de meados do século XX, com a Revolução da Informação e da Tecnologia, 

sobressai a terceira dimensão dos direitos fundamentais, com base no princípio da 

fraternidade (solidariedade), não se destinando ao indivíduo em particular, mas a toda a 

coletividade ou grupos, em sua concepção difusa e coletiva, impondo ao Estado a função 

promocional e omissiva. Nessa categoria enquadram-se meio ambiente, patrimônio comum da 

humanidade, consumidor, crianças, idosos, minorias dentre outros. 

A evolução da proteção aos direitos fundamentais não é linear e sucessiva, tampouco 

umas excluem ou substituem as outras; e o fato de haver uma dimensão subsequente não 

significa que os direitos pertencentes à anterior foram efetivados
47

. 

O grande desafio do constitucionalismo contemporâneo, particularmente no Estado 

Social que se vem transmudando em Estado Neoliberal
48

, é a manutenção das garantias e dos 

direitos fundamentais adquiridos, em face das profundas transformações econômicas
49

, sociais 

e culturais advindas com a globalização, onde a relação entre o Estado e o mercado não é 

dialética, mas de submissão, ou seja, 

 
                                                   
45CANOTILHO, op. cit., p. 473. 
46“Deve-se recordar que o mais forte argumento adotado pelos reacionários de todos os países contra os direitos 

do homem, particularmente contra os direitos sociais, não é a sua falta de fundamento, mas a sua 

inexequibilidade. Quando se trata de enunciá-los, o acordo é obtido com relativa facilidade, independentemente 

do maior ou menor poder de convicção de seu fundamento absoluto; quando se trata de passar à ação, ainda que 
o fundamento seja inquestionável, começam as reservas e as oposições” (BOBBIO, Norberto. A era dos 

direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 24). 
47VAZ, Anderson Rosa. A cláusula da reserva do financeiramente possível como instrumento de efetivação 

planejada dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Revista de Direito Constitucional e 

Internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 15, n. 61, p. 27, out./dez. 2007.  
48Em que há modificação do foco homem-cidadão-dignidade para homem-consumidor-preço e “[...] se asienta 

sobre una serie de oposiciones-equivalencias. Así, pues, la liberación económica del Estado conlleva el refuerzo 

de sus componentes policiales y penales com el consiguiente incremento del control social. La liberalización y 

desregulación de los flujos financieros exige la flexibilización del mercado del empleo y la disolución de los 

derechos del trabajador com el aumento correlativo de la precariedad, sobreexplotación, vigilancia en el lugar de 

trabajo, disminución de las ventajas sociales...” (CABALLERO HARRIET, op. cit., p. 67). 
49“[...] a modernização do Estado e da Administração subentende a crescente utilização das formas institucionais 

e dos meios jurídicos próprios do direito privado. O mercado, por sua vez, ganhou foros de modelo geral de 

decisão económica, ao ritmo da ‘globalização’ da economia. Nestas condições, as funções sociais do Estado 

devem ser equacionadas de modo diferente ou seja, sem apostar na estatização da economia mediante entidades 

públicas de perto controladas. A aporia consiste nisto; as funções sociais do Estado permanecem mas são 

indispensáveis novos regimes de intervenção e controlo capazes de evitar o crescimento descontrolado da 

despesa pública, com desagradáveis consequências orçamentais e burocráticas, apostados ainda em promover a 

eficiência económica” (MONCADA, op. cit., p. 44). 
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[...] o Estado de direito muda para o Estado-mercado. Nesse novo modelo, em que o 

Estado se converte em “âncora” do mercado, os valores humanos (a pessoa) como 

objetivo final a preservar, deixam seu lugar para os valores do mercado, isto é, a 

utilidade, a eficácia e a competência. Esse novo cenário em que a pessoa deixa de 

ser fim para converter-se em meio exige uma troca da natureza do próprio direito 

[...] assentado sobre princípios tais como da oportunidade e finalidade, legitimado, a 

posteriori, sobre pressupostos de eficácia, quer dizer, sobre a base dos resultados50. 

 

Antes mesmo de serem fortemente sentidos os efeitos da globalização
51

 com a 

restrição de direitos fundamentais adquiridos, especialmente os de segunda dimensão, as 

convenções internacionais de direitos humanos
52

, além de influenciarem a feitura de cartas 

constitucionais
53

, pretendiam, com a adesão significativa de Estados, o reconhecimento de 

direitos supranacionais que protegessem o indivíduo independentemente de sua 

nacionalidade, o que poderia ser considerado um constitucionalismo global
54

. 

Busca-se a universalização dos direitos fundamentais, na esfera institucional que 

introduz os direitos dos povos ou do gênero humano como de quarta dimensão, nele incluindo 

o direito à democracia
55

, à informação e ao pluralismo
56

. O fortalecimento dos “[...] 

procedimentos de concretização das democracias, a independência da jurisdição – 

principalmente da jurisdição constitucional – e os mecanismos de proteção interna e externa 

                                                   
50CABALLERO HARRIET, op. cit., p. 65-66. Tradução livre. 
51Os efeitos da globalização, no Estado Social, passaram a ser evidenciados “[...]‘cuando las demandas de 

recompensas conformes al sistema aumentaron con mayor rapidez que la masa disponible de valores y no 

pudieron satisfacerse com recompensas conformes al sistema’” (HABERMAS, 1973 apud CABALLERO 

HARRIET, op. cit., p. 64). “En definitiva, la crisis tuvo lugar a principios de los setenta, como consecuencia de 

las contradicciones estructurales de nuestras sociedades resultado de la incompatibilidad entre las crecientes 

exigencias funcionales de la democracia política y las exigencias inherentes al desarrollo del capitalismo liberal” 

(CABALLERO HARRIET, loc. cit.). 
52Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948); Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

(1966) e Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966). 
53A CF equipara os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, às emendas 
constitucionais (art. 5º, § 3º); e estabelece que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a 

cuja criação tenha manifestado adesão (art. 5º § 4º) (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988).  
54CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e 

protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 65-66. 
55“[...] a norma democracia, tendo por titular o gênero humano, é, por conseguinte, direito internacional positivo 

em nossos dias. E o é porque se transforma a cada passo numa conduta obrigatória imposta aos Estados pelas 

Nações Unidas para varrer do poder, de forma legítima, os sistemas autocráticos e absolutistas que, perpetrando 

genocídios e provocando ameaças letais à paz universal, se fazem incompatíveis com a dignidade do ser 

humano” (BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 10. ed., rev. e aumentada. São Paulo: Malheiros, 

2015. p. 378).  
56Os direitos de solidariedade “[...] nos quais se incluem o direito ao desenvolvimento o direito ao patrimônio 

comum da humanidade pressupõem o dever de colaboração de todos os estados e não apenas o actuar activo de 

cada um e transportam uma dimensão colectiva justificadora de um outro nome dos direitos em causa: direitos 

dos povos. Por vezes, estes direitos são chamados direitos de quarta geração. A primeira seria a dos direitos de 

liberdade, os direitos das revoluções francesa e americana; a segunda seria a dos direitos democráticos de 

participação política; a terceira seria a dos direitos sociais e dos trabalhadores; a quarta a dos direitos dos povos 

[...]”(CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed., 8. reimp. Coimbra: 

Almedina, 2000. p. 386). 
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dos direitos humanos [...]”
57

 são indispensáveis para a consagração de um modelo de Estado 

constitucional cooperativo.  

A construção de um constitucionalismo mundial ou de um Estado constitucional 

cooperativo, em que o país “[...] não mais terá suas referências apenas em si, mas nos seus 

semelhantes, que serão como espelhos a refletir imagens uns dos outros para a identificação 

de si próprios”
58

, encontra sério entrave, pois os países cooperados possuem desenvolvimento 

humano variável em razão de sua diversidade cultural, política e econômica o que interfere 

quantitativa e qualitativamente no grau de necessidade social. 

O Brasil vê-se emergido na globalização, sem nunca ter alcançado o Estado do Bem-

Estar Social, graças à incontestável ineficiência da Administração Pública em gerir, controlar 

e fiscalizar seus recursos e despesas; aos contínuos episódios de corrupção, desvio de verba 

pública e impunidade; e, atualmente, pela crise econômica mundial que limita investimentos e 

circulação de divisas, recrudesce o setor de empregos e de assistência social, impõe regras 

protecionistas para garantia do produto nacional, dentre outros.  

Embora devastador, o cenário, no âmbito normativo, a constitucionalização dos 

direitos fundamentais na Carta Política de 1988 implica que se compreenda, interprete e 

aplique as normas jurídicas como “vinculativas e não como trechos ostentatórios ao jeito das 

grandes ‘declarações de direitos’”
59

. 

 

2.2 Fundamentos de exigibilidade dos direitos fundamentais sociais 

 

No âmbito do direito brasileiro, constituem-se direitos fundamentais e garantias 

institucionais
60

 os direitos individuais e coletivos (CF, art. 5º), os direitos sociais (CF. arts. 6º 

a 11 e 193 e segs.), a nacionalidade (CF, art. 12), os direitos políticos (CF, arts. 14 a 17) e os 

direitos solidários (CF, arts. 3º e 225).  

Em relação aos direitos fundamentais, as disposições constitucionais (regra ou 

princípio) são dotadas de normatividade e têm status diferenciado no âmbito do sistema 

                                                   
57MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7. ed., rev., 
atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1.431. 
58MENDES; BRANCO, op. cit., p. 1.432. 
59CANOTILHO, op. cit., p. 378. 
60A garantia constitui o caráter instrumental de proteção dos direitos e traduz “quer o direito dos cidadãos a 

exigir dos poderes públicos a protecção dos seus direitos, quer no reconhecimento de meios processuais 

adequados a essa finalidade (ex.: direito de acesso aos tribunais para defesa dos direitos, princípios do nullum 

crimen sine lege e nulla poena sine crimen, direito de habeas corpus, princípio non bis in idem)” (CANOTILHO, 

ibid., p. 396). 
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constitucional; o Estado e o Direito existem para protegê-los e promovê-los
61

; e, quando se 

tratar de efetivação de direitos prestacionais, as escolhas administrativas devem se submeter à 

CF e se pautar pela máxima eficiência
62

.  

Na nova concepção do Estado Democrático de Direito, as leis: 

 
[...] não são “constitucionais” somente por terem sido produzidas formalmente de 

acordo com a ordem constitucional. Elas têm de estar materialmente de acordo com 

os valores básicos superiores da ordem democrática livre, mais do que da ordem de 

valores constitucional, bem como corresponder aos princípios constitucionais 
elementares não escritos e às decisões básicas da Grundgesetz, especialmente ao 

princípio do Estado de direito e do Estado social63. 
 

A CF prevê, em regra, a aplicabilidade imediata de suas normas definidoras (art. 5º, § 

1º), salvo quando o próprio dispositivo estabelecer que haja necessidade de complementação 

por lei, como é o caso da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII), que deu ensejo à Lei nº 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); da violação ao sigilo das comunicações 

telefônicas (art. 5º, XII), para fim de investigação criminal ou instrução processual penal, 

regulamentada pela Lei nº 9.296/1996; da definição de crimes hediondos (art. 5º, XLIII), 

prevista na Lei nº 8.072/1990. Mesmo quando o constituinte remete a regulamentação do 

direito à lei complementar, há imposição do dever de legislar, e em caso de omissão, o 

Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Mandado de Injunção (MI)
64

, poderá fixar a 

regra a ser aplicada ao caso concreto para garantir o direito pleiteado. Caso contrário, o titular 

do direito ficaria, à mercê do legislador, aguardando indefinidamente a regulamentação da 

matéria.  

 Voltando-se aos direitos fundamentais sociais, apesar da clareza da norma 

constitucional, apontam-se óbices à sua implementação como: (1) nos planos metódico e 

                                                   
61BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: 

o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, 

Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. 2. ed., rev. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 104-105. 
62“[…] a atividade estatal será norteada por parâmetros de economia e de celeridade na gestão dos recursos 

públicos, utilizará adequadamente os meios materiais ao seu dispor e que não será direcionada unicamente à 

busca de um bom resultado, mas, sim, que deve visar, de forma incessante, ao melhor resultado para os 

administrados” [...] (GARCIA, Emerson, ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 3. ed., 2. tir. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 53). 
63 Trecho da decisão BVERFGE 6, 32 (ELFES) do Tribunal Constitucional Federal Alemão (SCHWABE, 

Jurgen. Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Organizador 

Leonardo Martins. Uruguai: Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 2005. p. 194, grifo do autor).  
64STF. MI 670; STF. MI 712; STF. MI 795. A Ministra Carmem Lúcia, ao comentar decisões do STF em sede de 

MI, ressaltou que: “o Supremo Tribunal Federal afastou-se da orientação primeira no sentido de limitar-se à 

declaração da mora legislativa e, sem afronta ao princípio da separação de poderes, por não lhe competir o 

exercício de atividade legislativa, passou a ‘aceitar a possibilidade de uma regulamentação provisória pelo 

próprio Judiciário” (STF. MI 795).  
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metodológico, “[...] os preceitos consagradores dos direitos a prestações estabelecem 

imposições constitucionais vagas e indeterminadas, dependentes da interpositio do legislador 

e demais órgãos concretizadores”; (2) no plano jurídico-dogmático, “[...] os direitos a 

prestações postulam uma proibição de omissão, impondo-se ao Estado uma intervenção activa 

de fornecimento de prestações [...]”; (3) no plano político-constitucional, “[...] as posições 

jurídicas prestacionais são posições claudicantes, pois a sua optimização pressupõe sempre 

uma reserva econômica do possível [...]”
65

. 

Para os planos metódico e metodológico, os direitos fundamentais sociais são 

indeterminados e abertos (qual o conteúdo do direito à saúde? do direito à educação?) e 

quanto menor a densidade regulatória da norma, maior o campo de decisão da Administração, 

tarefa política daquele diretamente legitimado pelo povo e não da jurisdição constitucional.  

A prevalecer o argumento de que a imprecisão normativa dos direitos fundamentais 

sociais ou a indeterminação quanto à forma, ao modo e à intensidade da proteção estatal, 

inviabiliza a sua concretização imediata, negar-se-ia positivação à cláusula de vinculação do 

art. 5º, § 1º da CF. Exigir que a delimitação do conteúdo da norma constitucional e a 

promoção de políticas públicas concretizadoras deva aguardar a iniciativa do Poder Executivo 

e do Poder Legislativo é negar-lhe efeito concreto e substantivo. Além disso, justamente por 

ter normatividade aberta, é no âmbito das políticas públicas que mais se encontram distorções 

e arbitrariedades na discricionariedade administrativa a legitimar o controle judicial.  

No plano jurídico-dogmático, o argumento de que as normas atinentes aos direitos 

fundamentais sociais são de natureza programática, de alto grau de abstração e de abrangência 

para permitir que a decisão administrativa de agir (dar, fazer, prestar) fique ao alvedrio da 

conveniência e oportunidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo (momento e forma 

adequada de praticar o ato) não se sustenta na nova ordem constitucional
66

. 

A clareza e o conteúdo normativo-vinculante dos seus ditames, considerados “[...] 

como autênticos direitos subjectivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, 

independentemente da sua justicialidade e exequibilidade imediatas [...]”
67

, implica o dever de 

                                                   
65CANOTILHO, J. J. Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 52-53. 
66“A previsão constitucional de fins e programas via de regra não implica por si só limitação absoluta da 
atividade política. Por intermédio das decisões políticas estabelecer-se-ão as diretrizes que serão utilizadas como 

instrumento para buscar-se o atingimento dos fins e programas constitucionais. A política, como manifestação da 

vontade governamental, não pode criar novos rumos, novos objetivos, em detrimento dos já estatuídos na 

Constituição. A vontade política está inequivocamente subordinada à vontade constitucional, sendo esta última 

de caráter obrigatório e vinculante” (PORT, Otávio Henrique Martins. Os direitos sociais e econômicos e a 

discricionariedade da Administração Pública. São Paulo: RCS, 2005, p. 28). 
67CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed., 8. reimp. Coimbra: 

Almedina, 2000, p. 476. 



30 
 

 

 

editar medidas determinadas para a concretização desses direitos
68

, cabendo à Administração 

apenas a escolha quanto à melhor forma do seu cumprimento gradual, diante da sua “ampla 

liberdade de conformação quer quanto às soluções normativas concretas quer quanto ao modo 

organizatório e ritmo de concretização”
69

. 

 O reconhecimento constitucional de direitos fundamentais sociais
70

 liga-se, 

intrinsecamente, ao princípio da dignidade da pessoa
71

 e à necessidade de assegurar o mínimo 

de condição material para a sua existência digna, e à fruição dos direitos fundamentais, com o 

pleno desenvolvimento da personalidade
72

 (dever prestacional do Estado). Prover o mínimo 

existencial à condição humana é “transformar essa massa de humanos em uma sociedade de 

cidadãos”
73

. 

Determinar o que significa mínimo, em termos de direitos fundamentais sociais, traduz 

“[...] quase sempre um problema quantitativo: quantos meios de subsistência, quanta 

instrução, quanto trabalho, que habitação?”
74

. Não se pode restringir, contudo, o mínimo 

existencial, ao simples conteúdo de mínimo fisiológico, ou seja, aquele que garanta a 

sobrevivência do indivíduo (alimentação, vestimenta, abrigo, saúde), mas abrange em seu 

significado, o mínimo sociocultural, incluindo educação, trabalho, segurança, moradia, 

assistência aos desamparados
75

.  

O Poder Executivo não dispõe da faculdade de promover ou não direitos fundamentais 

sociais
76

, notadamente aqueles que integram o núcleo do mínimo existencial
77

, uma vez que 

                                                   
68EC 14/1996 (educação pública e vinculação de receita); EC 29/2000 (vinculação  de receitas da União, Estados 

e Municípios a ações e serviços públicos de saúde); EC 31/2000 (criação do Fundo de Combate e Erradicação de 

Pobreza); EC 42/2003 (reforma tributária, com autorização para vinculação de receita a programa de apoio à 

inclusão e promoção social – art. 204), dentre outras. 
69CANOTILHO, op. cit., p. 482. 
70Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à  maternidade 
e à infância, assistência aos desamparados (CF, art. 6). 
71A CF faz referência à existência digna, quando se refere à ordem econômica, fundamentada na valorização do 

trabalho humano, na livre iniciativa e na justiça social, observados os princípios da soberania nacional, 

propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio 

ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as 

empresas de pequeno porte (CF, art. 170). 
72SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 

direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos 

fundamentais: orçamento e reserva do possível. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 

20-22. 
73JACOB, Cesar Augusto Alckimin. A reserva do possível: obrigação de previsão orçamentária e de aplicação da 
verba. In GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas 

públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 239. 
74QUEIROZ, Cristina. O princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais: princípios 

dogmáticos e prática jurisprudencial. Coimbra: Coimbra, 2006. p. 67. 
75SARLET; FIGUEIREDO, op. cit., p. 24.  
76Nesse sentido, por exemplo, a educação constitui direito fundamental social (CF, art. 205) e não cabe ao 

Administrador deixar de alocar recursos para a sua concretização. A própria LRF prevê que não serão objeto de 

contingenciamento as obrigações constitucionais e legais (LC nº 101/2000, art. 9º).  
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“os direitos à educação, à segurança social ou à protecção da saúde não se apresentam como 

‘concessões’ do legislador. Constituem ‘deveres positivos’, ‘deveres de protecção’ e ‘deveres 

de acção’, que decorrem de imperativos constitucionais”
78

. O direito ao núcleo do “mínimo 

existencial”, portanto, não pode ser resumido a uma questão de tudo-ou-nada
79

, constituindo a 

sua realização progressiva e gradual obrigação do Poder público. Ao mesmo tempo, pode ser 

exigido judicialmente de forma direta pelo indivíduo, com fundamento em sua essencialidade 

à dignidade humana. 

Trata-se de controle judicial da insuficiência da tutela devida pelo legislador em que, 

no raciocínio argumentativo judicial, tem-se como antecedente lógico a necessidade de 

verificação se o Estado tem o dever de proteção a direito fundamental; em seguida, “[...] 

analisar como a legislação deve se manifestar para não descer abaixo do mínimo de proteção 

jurídico-constitucionalmente exigido [...]”; e por fim, “[...] impor o meio mínimo para a 

satisfação do dever de proteção [...]”
80

. 

A definição do “mínimo existencial” é dinâmica e acompanha a evolução histórica, 

econômica e social, aplicando-se ao legislador o princípio da proibição de retrocesso
81

, que o 

desautoriza a, após  

 
[...] consagrar legalmente as prestações sociais (v.g., de assistência social), eliminá-

las, revogá-las, aniquilá-las ou anulá-las, sem alternativas ou compensações. Assim 

agindo, haveria violação ao núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (direito 

a um mínimo de existência condigna), ao princípio da igualdade ou, ainda, ao nível 

mínimo de proteção dos direitos fundamentais sociais, já garantidos e 

consolidados82. 
 

É claro que o equilíbrio econômico-financeiro do Estado, muitas vezes em época de 

recessão econômica, exige uma adaptação social que pode refletir em direitos anteriormente 

assegurados, notadamente na esfera do direito ao trabalho e à assistência e previdência social 

(redução de horas de trabalho com diminuição do salário para garantir o posto de trabalho; 

                                                                                                                                                               
77Nem todos os direitos fundamentais sociais estão dotados do mesmo grau de essencialidade (aplicabilidade 

direta), como por exemplo, a gratuidade de transportes coletivos urbanos para estudantes. 
78QUEIROZ, op. cit., p. 27. 
79ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. 2. ed., 3. tir. São 

Paulo: Malheiros, 2014. p. 502. 
80SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 898. 
81“‘A proibição de retrocesso social’ determina, de um lado, que, uma vez consagradas legalmente as ‘prestações 

sociais’, o legislador não pode depois eliminá-las sem alternativas ou compensações. Uma vez dimanada pelo 

Estado a legislação concretizadora do direito fundamental social, que se apresenta face a esse direito como uma 

‘lei de protecção’ (Schutzgetz), a acção do Estado, que se consubstanciava num ‘dever de legislar’, transforma-se 

num dever mais abrangente: o de não eliminar ou revogar essa lei” (QUEIROZ, op. cit., p. 69-70). 
82 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e 

protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 230.  
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alteração de requisitos para obtenção de benefícios sociais e previdenciários etc.). O princípio 

da não reversibilidade social, que pressupõe o progresso gradual das prestações sociais e não 

eliminação ou diminuição de conquistas sociais, naquela circunstância, pode ser relativizado, 

quando acompanhado de justificativa razoável sem perder de vista o núcleo do mínimo 

existencial. 

 No plano político-constitucional, o argumento que o Poder Executivo utiliza, 

reiteradamente, para retardar a concretização de direitos fundamentais sociais ou reduzi-los a 

uma “garantia constitucional platônica”
83

 é o de que a sua implementação depende de 

recursos financeiros, que já estão severamente comprometidos com a sobrecarga assumida 

com a prestação e manutenção de serviços públicos e o pagamento das dívidas públicas. 

 Não se pode negar que a execução de políticas públicas acarreta encargo financeiro e 

efeito direto na política orçamentária de competência da Administração que coordena os 

gastos públicos, mas garantir os direitos fundamentais de primeira dimensão
84

, considerados 

direitos negativos, em função da exigência de um não agir do Estado, também representa ônus 

econômico para o erário. A manutenção da polícia civil e militar para resguardar a segurança 

física e o patrimônio do cidadão, bem como o aparato judicial para solucionar litígios e 

garantir estabilidade jurídica, importa, necessariamente, em dispêndio para o Estado
85

, e não 

se questiona o custo de sua efetivação. 

 Embora a implementação de direitos fundamentais sociais, em regra
86

, acarrete 

encargo financeiro para o Estado, que precisa gerir recursos limitados, a mera alusão à reserva 

do possível
87

, sem ponderação prévia, não é suficiente para afastar a responsabilidade do 

Estado imposta constitucionalmente.    

Utiliza-se a expressão reserva do possível para justificar a impossibilidade de o Estado 

realizar a consecução dos serviços públicos e a implementação de todos os direitos, 

                                                   
83CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 8. reimp. Coimbra: 

Almedina, 2000. p. 481. 
84Liberdade em sua acepção ampla, abrangendo direito de ir e vir, proteção à propriedade privada, direito à 

associação, opção religiosa e política, dentre outros. 
85ESTEVES, João Luiz M. Direitos fundamentais sociais no Supremo Tribunal Federal. São Paulo: Método, 

2007. p. 54. (Coleção Prof. Gilmar Mendes, 5).  
86Alguns direitos sociais, econômicos e culturais são “self-executing”, como liberdade de profissão, liberdade 
sindical, direito de propriedade (CANOTILHO, op. cit., p. 477). 
87Vaz distingue reserva do possível de reserva do financeiramente possível, “aquela é gênero do qual esta é 

espécie. Enquanto a reserva do possível diz respeito a todos os eventos formais ou materiais que impedem a 

concretização dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, a reserva do financeiramente possível faz 

referência apenas a eventuais limites orçamentários do Estado” (VAZ, Anderson Rosa. A cláusula da reserva do 

financeiramente possível como instrumento de efetivação planejada dos direitos humanos econômicos, sociais e 

culturais. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 15, n. 61, 

p. 40, out./dez. 2007). Na análise, utiliza-se reserva do possível no sentido de financeiramente possível. 
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concomitantemente, em face da limitação da disponibilidade financeira estatal e das 

necessidades sempre renovadas da população. 

A teoria da reserva do possível, utilizada no direito alemão a partir da década de 

setenta, difundiu a ideia de que a concretização de prestações materiais depende da 

disponibilidade de recursos financeiros do Estado, fixada no orçamento público e da decisão 

discricionária do Poder Legislativo e do Poder Executivo quanto à sua utilização
88

. 

Na decisão BVerfGE 33, 303 (Numerus Clausus), proferida em 18 de julho de 1972, o 

Tribunal Constitucional Federal Alemão, em controle concreto, analisou a constitucionalidade 

de normas de direito estadual que regulamentavam a admissão para medicina humana nas 

universidades de Hamburg e da Baviera. 

As limitações à admissão aos cursos superiores foram questionadas sob o argumento 

de que violavam o direito fundamental à liberdade de escolha do local de formação 

profissional, previsto da Lei Fundamental alemã (Grundgesetz), que dispõe: “Todos os 

alemães têm o direito de livremente escolher profissão, local de trabalho e de formação 

profissional. O exercício profissional pode ser regulamentado por lei ou com base em lei”
89

. 

No caso, o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que a necessidade de 

regulamentação do direito de escolha profissional  estende-se ao direito de escolha do local da 

formação; que a admissão universitária compreende-se como direito (social) de participação a 

prestações (benefícios) estatais, decorrendo sua restringibilidade do fato de que os direitos de 

participação submetem-se à reserva do possível; que a constitucionalidade do Numerus 

Clausus absoluto, para um determinado curso, está baseada no esgotamento da capacidade de 

formação pelas instituições, quando prescrito nos limites do estritamente necessário, sob a 

utilização exaustiva das capacidades criadas com recursos públicos já existentes de formação; 

e que a escolha e a distribuição ocorreram segundo critérios racionais, com uma chance para 

todo candidato em si qualificado ao ensino superior e com o maior atendimento possível à 

escolha individual do local de formação
90

. 

No direito alemão, a cláusula da reserva do possível é usada para recusar a pretensão 

às “[...] exigências acima de um certo limite básico social”
91

, e não como empecilho à 

                                                   
88SARLET; FIGUEIREDO, op. cit., p. 29. 
89Lei Fundamental da Repúbica Federal da Alemanha, art. 12, I.  
90SCHWABE, Jurgen. Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. 

Leonardo Martins (Org.). Uruguai: Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 2005. p. 656-667. 
91“Segundo o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, esses direitos a prestações positivas (Teilhaberechte) 

‘estão sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo que o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da 

sociedade’ [...]” (KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os 

(des)caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 52). 
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obtenção do núcleo do mínimo existencial como se pretende no Brasil. A importação dessa 

teoria para o direito brasileiro não escapa à crítica da doutrina nacional que considera “[...] 

questionável a transferência de teorias jurídicas, que foram desenvolvidas em países ‘centrais’ 

do chamado Primeiro Mundo com base em realidades culturais, históricas e, acima de tudo, 

sócio-econômicas completamente diferentes”
92

.   

Em razão da diversidade de desenvolvimento social, cultural, político e econômico 

entre a Alemanha e o Brasil, a simples transposição da teoria da reserva do possível é 

desarrazoada, uma vez que o Brasil apresenta desenvolvimento socioeconômico deficitário e, 

sequer atende a sua população, satisfatoriamente, com o básico social ou com o núcleo do 

mínimo existencial como educação e saúde públicas de qualidade
93

.  

O argumento da reserva do possível, no direito brasileiro, não é capaz de justificar, 

sem ponderação prévia, a não promoção dos direitos fundamentais sociais, especialmente 

aqueles que integram o núcleo do mínimo existencial, mesmo considerando a limitação 

orçamentária estatal. Ademais, a falta de aporte financeiro precisa ser provada pela 

Administração Pública (CDC, art. 6°, VIII.) que detém conhecimento sistemtático do 

orçamento. E, ainda, quando provada, não autoriza necessariamente o indeferimento da tutela 

pretendida, podendo-se estabelecer o cumprimento da decisão para exercício financeiro 

subsequente. 

A reserva do possível está vinculada à ideia da escassez
94

 dos recursos e das aspirações 

ilimitadas dos administrados. Como a realização de políticas públicas implica gasto público e 

os recursos são finitos, caberá ao administrador programar adequadamente as finanças 

públicas (receitas e despesas orçamentárias) e realizar escolhas privilegiando os direitos 

                                                   
92KRELL, ibid., p. 51. 
93No Brasil, “os cidadãos mais pobres acabam por usufruir de serviços públicos de péssima qualidade, enquanto 

que os que ocupam as classes mais altas da sociedade não se valem dos serviços sociais, fechando-se em feudos 

privados, onde a polícia é substituída pela vigilância contratada, a escola pública pela privada, o sistema de 

saúde, por planos de assistência médica, o crédito estatal pelo privado e até a justiça pública pela privada 

(neoprivatismo)” (CAMBI, op. cit., p. 501). 
94É interessante a definição de escassez desenvolvida por Elster (1992): “Dizer que um bem é escasso significa 

que não há o suficiente para satisfazer a todos. A escassez pode ser, em maior ou menor grau, natural, quase-

natural, ou artificial. A escassez natural severa aparece, quando não há nada que alguém possa fazer para 

aumentar a oferta. A escassez natural suave ocorre, quando não há nada que se possa fazer para aumentar a oferta 
a ponto de atender a todos. As reservas de petróleo são um exemplo, a disponibilização de órgãos de cadáveres 

para transplante é outra. A escassez quase-natural ocorre quando a oferta pode ser aumentada, talvez a ponto da 

satisfação, apenas por condutas não coativas dos cidadãos. A oferta de crianças para adoção e de esperma para 

inseminação artificial são exemplos. A escassez artificial surge nas hipóteses em que o governo pode, se assim 

decidir, tornar o bem acessível a todos, a ponto da satisfação. A dispensa do serviço militar e a oferta de vagas 

em jardim de infância são exemplos” (apud AMARAL, Gustavo; MELO, Danielle. Há direitos acima dos 

orçamentos? In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. Direitos fundamentais: orçamento e 

reserva do possível. 2. ed., rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 87-88).  
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constitucionais
95

, não lhe sendo permitido fazer indiscriminada opção de gestão econômico-

financeiro-administrativa ou utilizar justificativa genérica de limitação dos recursos para se 

eximir de cumprir dever constitucional. Dessa forma, 

 
[...] a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo 

objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de 
exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 

notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar 

nulificação ou até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de 

um sentido de essencial fundamentalidade [...]96.  
 

Exige-se do gestor o dever de boa administração que impõe o máximo de eficiência 

com o mínimo de gasto dos recursos disponíveis, devendo ser privilegiado o interesse público 

em detrimento do particular ou da base político partidária. 

É claro que, para a realização de direitos fundamentais sociais, o Estado não pode 

depender da existência de caixas cheios, sob pena de sua eficácia ser reduzida a zero; ou, 

diante da escassez de recurso, privilegiar a consecução de direitos que não estão intimamente 

ligados à essência do homem
97

, em detrimento do núcleo do mínimo existencial. 

As estratégias políticas relativas aos gastos públicos, em um ambiente de escassez de 

recursos, exigem racionalização técnica e planejamento eficiente, pautado pela moralidade, 

amplamente divulgado
98

 e, acima de tudo, voltado ao atendimento das prioridades 

estabelecidas constitucionalmente que atendam a um maior número de necessitados. A 

escolha de prioridades na aplicação de recursos limitados não decorre de mera 

discricionariedade administrativa, mas tem sua meta fixada na concretização de direitos 

fundamentais. 

O instrumento financeiro que representa o programa de governo, suas prioridades e 

metas, é o orçamento público que agrega receitas e despesas do Estado e não pode se 

distanciar dos preceitos constitucionais e legais voltados à promoção do bem comum, ademais 

 
[...] o Estado de Direito possui como pressuposto essencial à realização de um 

Estado Orçamentário. Significa que o equilíbrio entre receitas e despesas são 

normatizados pela própria Constituição, sendo o orçamento o instrumento de 

                                                   
95Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes “[...] a formulação das políticas sociais e econômicas voltadas à 

implementação dos direitos sociais implicaria, invariavelmente, escolhas alocativas. Essas escolhas seguiriam 
critérios de justiça distributiva (o quanto disponibilizar e a quem atender), configurando-se como típicas opções 

políticas, as quais pressupõem ‘escolhas trágicas’ pautadas por critérios de macrojustiça. É dizer, a escolha da 

destinação de recursos para uma política e não para outra leva em consideração fatores como o número de 

cidadãos atingidos pela política eleita, a efetividade e a eficácia do serviço a ser prestado, a maximização dos 

resultados etc.”. (STF. SL 47 AgR, p. 10-11).  
96STF. RE 581.352 AgR. 
97KRELL, op. cit., p. 53-54. 
98CF, art. 37, caput; Lei nº 8.078/1990, art. 22.  
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concretização desse balanço. Se o Estado alega falta de recursos para a efetivação 

dos direitos econômicos, sociais e culturais o erro é duplo: desrespeito aos direitos 

humanos e desrespeito às normas constitucionais de planejamento orçamentário99. 
 

Nas lides, o aplicador do direito deve compreender a dinâmica orçamentária, desde o 

planejamento do gasto até a sua efetivação para avaliar a omissão ou não do Estado, na 

implementação gradual de políticas públicas voltadas para a concretização de direitos 

fundamentais sociais, pois 

 
Não basta ao Poder Público a alegação de que não possui recursos suficientes à 

efetivação desses direitos. Deve sim, demonstrar, por meio dos orçamentos passados 

e presentes, bem assim o planejamento futuro, como o direito à moradia, por 

exemplo, está sendo gerido. A escassez de recursos impõe a obrigação de planejar a 

efetivação progressiva dos DHESC[100]. Nesse ponto, o Administrador não tem 

discricionariedade. Deve executar o orçamento101. 
 

A implementação de políticas públicas na seara social, portanto, está 

indissociavelmente ligada ao conhecimento e à apreciação do planejamento orçamentário, 

cabendo ao Direito brasileiro construir técnica que alie a ciência constitucional à econômico-

financeira e seja capaz de impelir o Poder Executivo à promoção de direitos fundamentais 

sociais. 

Diante da constatação de que, mesmo quando otimizado e bem distribuído o gasto 

público, em face da limitação financeira, “[...] existirão necessidades sociais que não poderão 

ser atingidas em sua totalidade pelos governos”
102

, a doutrina sugere, em complementariedade 

à boa governança administrativa, a des-introversão e a subsidiariedade.  

Busca-se com a des-introversão o não acoplamento constitucional de direitos sociais a 

determinadas políticas sociais, como por exemplo, o direito à saúde, garantido com acesso 

universal e igualitário às ações e serviços que integram rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único (CF, arts. 196-198). Pretende-se a “[...] desconstitucionalização 

destas políticas sociais, mas não [a] excomunhão dos direitos sociais do nível normativo-

constitucional”
103

. A subsdiariedade social, por sua vez,  “[...] diz respeito às auto-ajudas 

                                                   
99VAZ, op. cit., p. 39. 
100Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais. 
101VAZ, op. cit., p. 46-47. 
102TIMM, Luciano Benetti. Qual a maneira mais eficiente de prover direitos fundamentais: uma perspectiva de 

direito e economia? In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. Direitos fundamentais: orçamento e 

reserva do possível. 2. ed., rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 54.  
103CANOTILHO, J. J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004. p. 112.

 



37 
 

 

 

sociais”
104

, tais como grupos de auxílio aos alcoólicos anônimos, sociedade de auxílio aos 

doentes de esclerose múltipla, comunidade terapêutica de auxílio aos dependentes químicos, 

dentre outros, que procuram preencher as  

 
[...] “folgas” demasiado largas da falta de socialidade quer da compensação da 

inadequação das estruturas burocráticas estatais (exemplo: ausência de espaço 
comunicativo entre alcoólicos ou entre drogados) quer ainda a reestruturação de 

serviços estatais onde o ‘esquema unilateral’ da prestação seja substituído pelo gesto 

de reciprocidade entre cidadãos105. 

 

 Em países com grau de desenvolvimento social deficitário como o Brasil, a des-

introversão de políticas públicas do texto constitucional permitiria que a norma apresentasse 

característica meramente programática, de conteúdo vago, como por exemplo: “é assegurado 

o direito à saúde”, criando um entrave a mais à exigibilidade dos direitos fundamentais 

sociais, pois ficaria ao alvedrio do administrador definir se o acesso à saúde é igualitário; 

como deve ser estruturado o sistema de saúde; quem tem a obrigação de prestá-lo e em quanto 

tempo etc.  

 Por sua vez, a subsidiariedade social, além de depender da solidariedade e 

voluntariedade das pessoas, exige “[...] ‘espaços’ e ‘dinheiros’ e instituições para levar a efeito 

a concretização/realização social da ‘entreajuda’ e ‘auto-auxílio’[...]”
106

 o que, igualmente, 

contrapõem-se à necessidade de concretização imediata de direitos fundamentais básicos. 

 Dessa forma, a previsão expressa de direitos sociais e de políticas públicas para a sua 

efetivação no texto constitucional atende ao fim a que se propõe o Estado Democrático de 

Direito. No entanto, o atendimento às exigências constantes e crescentes da sociedade 

brasileira e a escassez de recursos perpassam pelos delicados temas do controle populacional, 

da corrupção no setor público e da impunidade. O descompasso entre esses fatores afeta, 

significativamente, a concretização dos direitos fundamentais sociais básicos, uma vez que, 

dificilmente, políticas públicas, em áreas como educação fundamental, saúde e saneamento 

básicos, moradia, trabalho e assistência aos necessitados, poderão ser executadas na mesma 

velocidade do desordenado crescimento da população ou onde impera o desvio de recurso e a 

impunidade de gestores públicos improbos
107

. 

   

                                                   
104CANOTILHO, op. cit., p. 113. 
105CANOTILHO, loc. cit. 
106CANOTILHO, loc. cit. 
107Trata-se de mera referência ao problema, pois a análise detalhada da relação entre controle populacional, 

corrupção e impunidade no setor público, e a concretização de direitos fundamentais sociais demandam estudo 

multifacetado (sociológico, antropológico, teleológico, filosófico, jurídico etc.) cujo objeto de pesquisa extrapola 

a delimitação da presente dissertação. 
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2.3 Concretização de direitos fundamentais sociais e jurisdição constitucional 

 

A CF (art. 193), com a enumeração de direitos fundamentais, demonstrou sua nítida 

opção pelo Estado do Bem-Estar Social, garantidor dos direitos individuais e, especialmente, 

voltado para questões sociais de melhoria da condição de vida da população, em que o Poder 

Judiciário possui função ampliada, sendo-lhe exigido constantemente pronunciamento pela 

afirmação e concretização de direitos constitucionais, como educação, saúde, segurança 

pública, e sobre a eficiência
108

 dos resultados alcançados pela Administração Pública
109

. 

 Nessa perspectiva, a execução de políticas públicas na seara econômica e social, 

tradicionalmente, de responsabilidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo que 

possuem delegação do povo para a condução do Estado, passa a ser objeto de deliberação 

judicial diante da falta de precisão desses Poderes no planejamento financeiro do orçamento, 

na transparência da alocação dos recursos, na eficiência dos gastos públicos e, especialmente, 

em razão da “[...] supremacia dos princípios sobre as regras, das Constituições sobre os 

Códigos, da legitimidade sobre a legalidade, da Hermenêutica sobre a Dogmática, da justiça 

sobre a vontade e a política dos governantes”
110

. 

 Na esfera dos direitos fundamentais sociais que exigem, em regra, ativismo do Estado, 

duas dificuldades apresentam-se de imediato para sua concretude, como tratado no subitem 2.2: a 

imprecisa delimitação do seu conteúdo e de suas normas, e a necessidade de dispêndio do Poder 

público para a sua execução, por meio de políticas públicas que os garantam. Por isso, com a 

inserção dos direitos fundamentais sociais na CF e a inação ou deficiência do Estado na 

promoção de sua concretização, notadamente dos que integram o núcleo do mínimo 

existencial, têm-se avolumado na justiça brasileira ações que pretendem a judicialização da 

matéria
111

, sob a alegação de ausência ou escassez de provisão orçamentária, inserindo o 

Poder Judiciário na arena pública.  

                                                   
108Relação investimento-resultado-benefício social (BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das 

políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço 

democrático. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais: orçamento e 

“reserva do possível”. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 123). 
109“Direitos e ações negativas impõem limites ao Estado na persecução de seus objetivos. Mas eles não dizem 

nada sobre que objetivos devem ser perseguidos. Direitos a ações positivas do Estado impõem ao Estado em 
certa medida, a persecução de alguns objetivos. Por isso, todos os direitos a ações positivas suscitam o problema 

de se saber se e em que medida a persecução de objetivos estatais pode e deve estar vinculada a direitos 

constitucionais subjetivos dos cidadãos. Sob uma Constituição que submete os direitos garantidos 

constitucionalmente a um amplo controle judicial de constitucionalidade esse problema é, em essência, um 

problema de repartição de competências entre o tribunal constitucional e o legislador” (ALEXY, op. cit., p. 444). 
110BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 10. ed., rev. e aumentada. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 60. 
111Segundo o Conselho Nacional de Justiça, até o ano de 2014, só na área da saúde, foram contabilizados 

trezentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e um processos judiciais (BRASIL. CNJ, Relatórios de 
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A partir da atuação do Poder Judiciário em questões, originariamente, conferidas 

apenas ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, como o orçamento público, e da 

concepção de que a promoção de políticas públicas insere-se na seara de discricionariedade 

desses Poderes, argumentos como neutralidade política dos juízes, separação de poderes
112

 e 

legitimidade democrática foram resgatados para tentar inibir a prolação de decisões ativistas 

(judicial activism) na esfera dos direitos fundamentais sociais. 

A neutralidade política exige magistrados “[...] racionais, imparciais e neutros, que 

apliquem o direito legislado de maneira lógico-dedutiva e não criativa, fortalecendo deste modo 

o valor da segurança jurídica [...]”
113

. A caracterização do Poder Judiciário como poder neutro 

deve-se a Montesquieu para quem os juízes “[...] são apenas a boca que pronuncia as palavras 

da lei; seres inanimados que não lhe podem moderar nem a força, nem o rigor”
114

. 

No século XVIII, foi um grande avanço pensar a jurisdição como neutra, no sentido de 

que o julgador deveria se ater à aplicação da letra da lei sem sofrer influência, interferência ou 

coação de outros Poderes; e se limitar pelo conteúdo da norma e não julgar conforme o 

exercício da sua própria vontade. Além disso, para manter a independência necessária ao 

exercício da função deveriam ser garantidas a todos os juízes a inamovibilidade e a 

permanência nos empregos que só poderiam ser perdidos por sentença que os declarasse 

indignos
115

 

A teoria da neutralidade política, a qual entende que a função de conferir efetividade aos 

direitos fundamentais sociais é restrita ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo e que atribui 

ao Poder Judiciário apenas a competência para cumprir o texto expresso de lei, não atende ao 

modelo de Estado adotado pela Lei Magna que requer “[...] uma magistratura preparada para 

realizar as exigências de um direito material [...]”
116

. 

O Poder Judiciário não é mero expectador ou aplicador neutro da vontade concreta da 

lei, e não pode se limitar a decidir conflitos de natureza privada ou relativos às liberdades 

                                                                                                                                                               
cumprimento da Resolução CNJ n. 107. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/programas/forumdasaude/demandasnostribunais.forumSaude.pdf>. Acesso em: 

16 mar. 2016. 
112“Equivocam-se os que utilizam a expressão ‘tripartição de poderes’. É que o poder é uma unidade [...] A 

distinção é entre os órgãos desempenhantes de funções” (TEMER, Michel. Elementos de Direito 

Constitucional. 8. ed., rev. de acordo com a Constituição Federal de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1991. p. 116).  
113 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 

direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 73. 
114 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de.  O espírito das leis: as formas de governo, a federação, a 

divisão dos poderes. 9. ed. Introdução, tradução e notas Pedro Vieira Mora. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 180. 
115HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O federalista.Tradução Hiltomar Martins Oliveira. 

Belo Horizonte: Líder, 2003. p. 457. Título original: The federalist. 
116KRELL, loc. cit. 
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individuais, nos moldes do Estado Liberal; mas é impelido a se imiscuir em questões sociais, 

com o poder-dever de controlar a constitucionalidade e dar efetividade aos direitos 

fundamentais sociais. 

No Estado Democrático de Direito, que se apresenta como evolução do Estado de 

Direito, em face da primazia constitucional e do fortalecimento e expansão dos direitos 

fundamentais, em tese, “[...] não há decisão, quer proferida pelo Executivo, quer aprovada 

pelo Legislativo, que não seja passível de apreciação judicial”
117

. O Poder Judiciário 

constitui-se “[...] em um ator com capacidade de provocar impactos significativos no embate 

político, na elaboração de políticas públicas, bem como na sua execução”
118

, sendo a 

jurisdição corresponsável pela garantia da concretização de direitos fundamentais sociais 

(judicialização da política), assumindo o julgador posição institucional como agente político e 

social. 

O argumento de que o Poder Judiciário deve-se afastar de questões relacionadas às 

políticas públicas, em face da separação dos poderes, também não pode prosperar. A teoria da 

separação dos poderes, sistematizada por Montesquieu em o Espírito das Leis
119

, opondo-se 

ao arbítrio e à concentração do poder característico do absolutismo monárquico da época, 

visava a restringir a atuação do Estado na esfera da liberdade individual e fundamentava-se no 

princípio de que os poder de fazer as leis (Legislativo), executá-las (Executivo) e julgar as 

demandas dos particulares e os crimes (Poder de Julgar) deve ser conferido a atores 

(singulares ou colegiados) diversos, para que nenhum deles se torne arbitrário e obscureça o 

outro.  

Essa teoria buscou dar substrato ao Estado Liberal, conformando a divisão de tarefas 

com a finalidade de otimizar as funções do Estado; e, com isso, inviabilizar a concentração 

excessiva de poderes em um único segmento e proteger a pessoa da ingerência do Estado. 

Nesse modelo, a jurisdição deveria se ater à justiça retributiva e à tutela dos direitos individuais, 

(liberdade, propriedade etc.), não se imiscuindo nas funções do Poder Executivo e do Poder 

                                                   
117SADEK, Maria Tereza. Judiciário e arena pública: um olhar a partir da ciência política. In: GRINOVER, Ada 

Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. p. 15. 
118SADEK, loc. cit.  
119Sobre a separação dos poderes, preleciona Montesquieu: “Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de 
Magistratura, o Poder Legislativo é reunido ao Executivo, não há liberdade. Porque pode temer-se que o mesmo 

Monarca ou o mesmo Senado faça leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Também não haverá liberdade se 

o Poder de Julgar não estiver separado do Legislativo e do Executivo. Se estivesse junto com o Legislativo, o 

poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário: pois o Juiz seria Legislador. Se estivesse junto com 

o Executivo, o Juiz poderia ter a força de um opressor. Estaria tudo perdido se um mesmo homem, ou um mesmo 

corpo de principais ou de nobres, ou do Povo, exercesse estes três poderes: o de fazer as leis; o de executar as 

resoluções públicas; e o de julgar os crimes ou as demandas dos particulares” (MONTESQUIEU, op. cit., p. 169-

170). 
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Legislativo, responsáveis por cumprir os objetivos do Estado Social com ênfase no bem-comum 

e no interesse público
120

. 

Em razão dos horrores da Segunda Grande Guerra, a partir de meados do século XX, 

foi-se consolidando o entendimento de que o estrito legalismo e a rígida separação de poderes 

não eram suficientes para inibir que o Poder Judiciário protagonizasse grandes injustiças e para 

garantir que o Poder Executivo e o Poder Legislativo atendessem às necessidades sociais na 

mesma velocidade da demanda. Exigia-se um alargamento da concepção de separação dos 

poderes (funções) para adequar-se à evolução social. 

A partir da reafirmação dos direitos fundamentais e do reconhecimento da força 

normativa da Constituição, não se admite separação absoluta entre administração, legislatura e 

jurisdição, mas o exercício preponderante de uma função, secundada das duas outras
121

, 

resguardando-se um núcleo essencial a cada uma, pois “[...] a nenhum órgão podem ser 

atribuídas funções das quais resulte o esvaziamento das funções materiais especialmente 

atribuídas a outro”
122

. A compreensão de que o Estado é uno e os Poderes de forma 

independente e coordenada devem obediência à CF fica fortalecida. 

 O Estado Democrático de Direito caracteriza-se pelas hierarquias entrelaçadas, pela 

repartição orgânica de competências e pelo controle interorgânico; daí a divisão de poderes 

não ser como uma “[...] fórmula de isolamento, mas sim como modelo de horizontalidade 

orgânica e circularidade procedimental [...]”
123

. Os três Poderes são instrumentos para a 

consecução dos fins do Estado, sem preponderância de uns sobre os outros. 

A separação de poderes está ligada à noção de independência e harmonia. A 

independência pressupõe o respeito de um Poder à extensão do outro. A harmonia é a 

conjugação de forças para alcançar os fins e objetivos inseridos na CF. Para que não haja 

concentração de Poder, deve haver o controle de um Poder pelo outro (checks and balances).  

                                                   
120Apesar de, na divisão de funções idealizada por Montesquieu, não ficar expresso que o Judiciário possuía 

competência para controlar eventual omissão arbitrária dos outros poderes, a preocupação de como manter, na 

prática, a separação de poderes já despontava no final do século XVIII. Imaginava-se a necessidade de que cada 

uma das funções pudesse conter as demais, pois “Se os homens fossem anjos, não haveria necessidade de 

governos; e se anjos governassem os homens, não haveria necessidade de meio algum externo ou interno para 

regular a marcha do governo: mas, quando o governo é feito por homens e administrado por homens, o primeiro 

problema é pôr o governo em estado de poder dirigir o procedimento dos governados e o segundo obrigá-lo a 

cumprir as suas obrigações. A dependência em que o governo se acha do povo é certamente o seu primeiro 
regulador; mas a insuficiência desse meio está demonstrada pela experiência” (HAMILTON, Alexander; 

MADISON, James; JAY, John. O federalista.Tradução Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Líder, 2003. 

p. 318. Título original: The federalist). 
121Funções secundárias do Legislativo (CF, arts. 51, IV; e 52, I, II e XIII); do Executivo (CF, art. 62, 68, § 2º ); 

do Judiciário (CF, art. 96, I, “a” e “f”). 
122CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed., 8. reimp. Coimbra: 

Almedina, 2000. p. 559. 
123NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 153. 
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O Juiz
124

, que é invocado para a tarefa de concretizar direitos fundamentais sociais, 

não invade a esfera do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, tampouco se transforma em 

legislador
125

, idealizador ou promotor de políticas públicas, mas age no estrito limite de sua 

função constitucional de garantidor da efetivação dos preceitos constitucionais, impondo-se a 

ele a “proibição de proteção insuficiente”
126

.   

A divisão rígida de poderes do Estado “[...] perde sua atualidade, à medida que as leis 

deixam de ser vistas como programas condicionais, assumindo a forma de programas 

finalísticos”
127

. Admitir o controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário para garantir a 

efetivação de direitos fundamentais sociais não acarreta a quebra do pacto federativo, mas o 

seu fortalecimento. 

A jurisdição constitucional também tem sido questionada sobre o prisma da legitimidade 

democrática, pois “[...] se o povo é o destinatário das políticas públicas e se é ele, povo, que 

contribui para tanto por meio do recolhimento tributário, é ninguém menos que ele, povo, 

quem deve decidir em que aplicar os recursos públicos [...]”
128

, por meio de seus 

representantes eleitos para o Executivo e o Legislativo e não pelo Poder Judiciário cujos 

membros não são investidos por mandato popular
129

. Ao invalidar atos ou impor obrigações de 

atuar aos demais Poderes, a jurisdição extrapola sua função de controle de constitucionalidade de 

                                                   
124“[...] bom juiz é o consciente das limitações e fraquezas [...] sensível às muitas circunstâncias capazes de 

aconselhar circunspecta prudência em determinadas épocas, domínios e casos, e pelo contrário, dinâmico 

atrevimento em outros” (CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução Carlos Alberto Alvaro de 

Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1999. p. 92). 
125Cappelletti esclarece que os juízes “[...] são chamados a interpretar e, por isso, inevitavelmente a esclarecer, 
integrar, plasmar e transformar, e não raro a criar ex novo o direito”, mas isso não os transforma em legisladores, 

uma vez que para apreciar a matéria precisam ser imparciais e demandados e deve ser concedido o direito ao 

contraditório às partes, o que não se exige do legislador e do processo legislativo (CAPPELLETTI, op. cit., p. 

74, 80). 
126“[...] Como tenho analisado em estudos doutrinários, os direitos fundamentais não contêm apenas uma 

proibição de intervenção [...], expressando também um postulado de proteção [...]. Haveria, assim, para utilizar 

uma expressão de Canaris, não apenas uma proibição de excesso [...], mas também uma proibição de proteção 

insuficiente [...] Não há violação ao princípio da separação de Poderes quando o Poder Judiciário determina ao 

Poder Executivo estadual o cumprimento do dever constitucional específico de proteção adequada dos 

adolescentes infratores, em unidade especializada, pois a determinação é da própria Constituição, em razão da 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 227, § 1°, V, CF/88) [...]” (STF. SL n° 235 - Suspensão de 
Liminar. Trecho da decisão do Ministro Gilmar Mendes). 
127HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade v. I. Tradução Flávio Beno 

Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010. p. 236. 
128SABINO, Marco Antonio da Costa. Quando o judiciário ultrapassa seus limites constitucionais e 

institucionais. O caso da saúde. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle 

jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 363. 
129No Judiciário, a investidura dá-se por concurso público de provas e títulos e não em razão de escolha popular 

(voto) diferentemente do Executivo e do Legislativo. 
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leis e atos normativos, passando a desempenhar papel evidentemente político, gerando uma 

dificuldade contramajoritária
130

.    

Essa crítica restringe a definição de democracia, apenas ao princípio majoritário do voto 

popular, quando esse termo abrange a limitação e o controle de competências dos detentores do 

poder e a garantia de “[...] realização de valores substantivos, na concretização dos direitos 

fundamentais e na observância de procedimentos que assegurem a participação livre e igualitária 

das pessoas”
131

, a que todos os Poderes do Estado estão vinculados. 

 Sob esse aspecto, importa ressaltar que a democracia representativa
132

 brasileira, em que 

cabe ao Parlamento “[...] a primazia no papel de caixa de ressonância da vontade popular, 

derivada (i) da forma de provimento de seus cargos pela via do batismo democrático e, 

simultaneamente, (ii) da composição plúrima a espelhar os diversos segmentos da 

sociedade”
133

, padece de incontestável descrença da sociedade. Pois “a ética da nação reprova 

os escândalos da desmoralização partidária no País e da infidelidade ao sistema representativo 

nas duas Casas do Congresso”
134

, além de repudiar a prevalência, no Poder Executivo e no 

Poder Legislativo, do interesse pessoal ou de minorias sem respaldo na vontade ou no 

interesse social das camadas majoritárias, que concederam o poder de representação, mas não 

se sentem representadas por aqueles sobre os quais depositaram sua confiança.  

Além disso, a criação de leis, no sistema jurídico brasileiro, tem sofrido deturpação, 

pela influência da opinião pública e de grupos de pressão, que confunde a separação entre 

Poder Legislativo e Poder Executivo e macula a legitimidade do sistema representativo, 

 
[...] a lei resulta de grupos de pressões (representantes de empresários, ruralistas, 

religiosos, sindicalistas, servidores públicos etc.) e de mecanismos de votação 

ilegítimos (v.g., voto das lideranças). A lei não traduz a vontade geral, sendo 

                                                   
130BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito brasileiro: exposição sistemática 

da doutrina e análise crítica da jurisprudência 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 367. 

Contramajoritário, significando oposição à vontade da maioria popular expressada pelos representantes políticos, 

que integram o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 
131BARROSO, ibid., p. 408. 
132 Democracia representativa “significa genericamente que as deliberações coletivas, isto é, as deliberações que 

dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte mas por 

pessoas eleitas para esta finalidade” (BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Tradução Marco Aurélio 

Nogueira. 12. reimp. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 56). 
133 Trecho da decisão do Ministro Luiz Fux (STF.  ADI 4.663 MC, p. 19).  
134 BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 10. ed., rev. e aumentada. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 
561. Decorre da democracia representativa o seguinte: após eleito pelo colégio eleitoral, o representante não 

pode ter seu mandato revogado pelos eleitores; e, na constância do mandato, não representa apenas seus 

eleitores, mas a totalidade da sociedade civil. Em face dessas características, Bonavides propõe, como reforço 

democrático da representação parlamentar, duas interessantes emendas à Constituição: “A primeira, instituindo o 

mandato imperativo, o chamado recall, ou seja, o direito de revogar, pela técnica plebiscitária, o mandato do 

representante decaído da confiança do povo. A segunda, adotando a iniciativa popular em matéria de legislação 

constitucional, isto é, conferindo ao povo legitimação em propor emendas à Constituição” (BONAVIDES, op. 

cit., p. 561). 
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contraditória, ocasional, fragmentária, numerosa e cambiante. Não é expressão 

pacífica de uma sociedade política internamente coerente, tampouco um ato 

impessoal, geral e abstrato, que traduza interesses objetivos, coerentes, 

racionalmente justificáveis e generalizáveis, mas um ato personalizado – 

proveniente de grupos identificáveis de pessoas e dirigidos a outros grupos 

igualmente identificáveis – que persegue interesses particulares135. 
 

 Na perspectiva do Estado Democrático de Direito, reconhece-se a participação do 

cidadão no exercício de seus direitos políticos de votar e ser votado, como também o direito 

de questionar decisões tomadas nas esferas de competências; entende-se que o consenso e o 

interesse a serem resguardados são os da maioria e da minoria; compreende-se que o interesse 

que deve prevalecer é aquele que se mostrar o mais adequado, necessário e proporcional. 

Nesse modelo, o Poder Judiciário apresenta-se como “[...] vocacionado para solução e 

composição do dissenso natural à democracia [...]”
136

 e estritamente vinculado à concretude 

dos direitos fundamentais.  

 A representação popular majoritária legítima o Poder Executivo e o Poder Legislativo 

(funções de governo); a Constituição de caráter democrático e as leis legitimam o Poder 

Judiciário e instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública (funções de 

garantia dos direitos fundamentais). Tanto as funções de governo como as funções de garantia 

têm a extensão do seu poder/dever na Constituição, sendo que estas se diferenciam daquelas 

“[...] porque atuam para a conformação da margem do decidível, colocando-lhe limites e 

vínculos definidos pelos direitos fundamentais, a esfera o ‘não decidível que’ (direitos de 

liberdade) e do ‘não decidível que não’(direitos sociais) [...]”
137

. 

 A legitimação do Judiciário não é política, mas constitucional e no que diz respeito a 

políticas públicas, apenas deve intervir, quando provocado, e demonstrada omissão ou 

disfunção no poder-dever da Administração ou do Legislativo em relação aos ditames 

constitucionais para impedir que a inação ou a ineficiência do Poder público afaste a 

concretude dos direitos fundamentais sociais.  

 A jurisdição tem o dever de garantir os preceitos constitucionais na norma de decisão, 

tornando-se coparticipante de ações afirmativas, mas não poderá impor a escolha de política 

pública específica, cabendo ao Poder Executivo a opção pelos meios que utilizará para 

alcançar os fins delimitados na CF.  

                                                   
135ZAGREBELSKY apud CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos 

fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 183. 
136ZANETI JÚNIOR. Hermes. A teoria da separação de poderes e o Estado Democrático Constitucional: funções 

de governo e funções de garantia. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle 

jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 44. 
137ZANETI JÚNIOR, op. cit., p. 50. 
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 Trata-se de competência subsidiária do julgador que, além do pesado fardo das 

inúmeras lides individuais e coletivas, públicas e privadas que movimentam a estrutura 

judiciária, para não proferir decisões abstratas e inexequíveis, precisa se apropriar de novos e 

intrincados conhecimentos nas áreas econômica e social, além de compreender o engenhoso 

processo político-legislativo, com vicissitudes complexas, que vão desde as escolhas 

administrativas para a elaboração das leis orçamentárias até a sua efetiva execução, que é a 

base e o limite para a realização de políticas públicas. 

 Outra crítica que se faz à jurisdição constitucional é o fato de que “os 

pronunciamentos dos órgãos judiciais, uma vez esgotados os recursos processuais cabíveis – e 

que se exaurem no âmbito do próprio Judiciário –, não estão sujeitos a qualquer tipo de 

controle democrático [...], salvo pela via de emenda à Constituição”
138

. Essa crítica foi 

inicialmente rebatida pela dogmática jurídica ao argumento de que a interpretação 

constitucional é uma atividade de subsunção do fato à norma, que possui sentido unívoco, 

portanto “o órgão judicial não impõe sua vontade nem seu próprio juízo de valores, mas 

apenas submete os legisladores atuais a escolhas prévias feitas pelo povo”
139

.  

 Atualmente, reconhece-se que a norma constitucional pode ter conteúdo fluido e 

textura aberta, o que viabiliza a atuação criativa do intérprete. Dessa forma, além dos 

argumentos mencionados que refutam a vinculação exclusiva da democracia ao princípio 

majoritário, propõe-se no âmbito da filosofia do direito o entrelaçamento entre jurisdição e 

democracia deliberativa.  

 Nos casos difíceis
140

, notadamente nas hipóteses de inexistência de norma (anomia) ou 

adequação insuficiente da única norma aplicável, a legitimidade conteudística da 

normatividade produzida pelo Judiciário, que é quem detém o poder decisório final em face 

da reserva constitucional, deve oportunizar “integralmente a participação e a deliberação 

popular em procedimento discursivo amplo, aberto a todos os interessados”
141

, para a 

construção de uma regra de argumentação, fundada na força do melhor argumento com vista a 

aplicar o princípio jurídico mais adequado ao caso. 

 A cidadania ativa mobilizada, chamada ao processo democrático, não se confunde com 

a institucionalizada que representa movimentos sociais ideologizados e fiéis representantes de 

interesses setorizados da política e da economia; atua sem interlocução de qualquer outra 
                                                   
138BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito brasileiro: exposição sistemática 

da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 75-76. 
139BARROSO, op. cit., p. 77. 
140São demandas complexas que envolvem ponderação de princípios e não a mera subsunção do fato à norma. 
141GÓES, Ricardo Tinoco de. Democracia deliberativa e jurisdição a legitimada da decisão judicial a partir e 

para além da teoria de J. Habermas. Curitiba: Juruá, 2013. p. 220. 
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instância de poder; é autônoma, espontânea, dinâmica e vigilante brotando da sociedade em 

direção ao Estado
142

. O procedimento discursivo
143

 procura recuperar o sentido democrático 

para toda a normatividade, pois a legitimação não decorre apenas do modelo majoritário 

quantitativo atribuído ao Legislativo e ao Executivo, mas também do modelo procedimental e 

discursivo em que a jurisdição mantém interlocução com a cidadania ativa, aperfeiçoando a 

qualidade dos resultados da tomada de decisão, considerando “‘todos os membros da 

sociedade como iguais’, de modo que o valor dos argumentos proferidos, de parte a parte, é 

captado e ponderado igualitariamente para [...] servir de base ao discurso de aplicação com 

base em princípios”
144

. 

 A democracia não se exaure, portanto, no processo majoritário. A legitimação 

democrática da função jurisdicional decorre não só da CF, sendo as decisões “[...] 

influenciadas pela realidade subjacente e, ao mesmo tempo, exercem sobre ela um poder de 

conformação. A legitimidade de uma decisão judicial, como a do poder em geral, situa-se na 

confluência entre o consentimento e o respeito”
145

. Assim, o controle democrático dos 

pronunciamentos dos órgãos judiciais, tais como das decisões dos demais Poderes, estão 

sujeitos, em última análise, ao controle pela cidadania ativa.  

  Embora a alusão à neutralidade política dos juízes, à separação de poderes e à 

legitimidade democrática tenha influenciado alguns julgados
146

 que não reconheceram a 

possibilidade de o Poder Judiciário ser agente político, com poder de determinar a 

concretização de direito fundamental, o qual demande despesa pública, o Supremo Tribunal 

Federal (STF)
147

 tem-se manifestado pelo cabimento de pretensões que visam à efetivação de 

direitos fundamentais individuais ou sociais, notadamente, os vinculados ao núcleo do mínimo 

existencial, partindo do sistema da rígida separação de poderes para o sistema de controles 

recíprocos (checks and balances) que impõe a cada Poder o respeito pela competência dos 

outros.  

                                                   
142GÓES, op. cit., p. 221-222. 
143Para Góes, “o que interessa ao procedimentalismo [...] não é situar a legitimidade das decisões que concernem 

à Jurisdição Constitucional nesses padrões de moralidade ocultados nos preconceitos subjetivos do eu 

monológico do julgador, como projeções de suas cosmovisões individuais, metafísicas, que transcendem a cena 

cotidiana e o discurso prático. Também a ele não interessa fixá-la no pragmatismo de uma prática comunitária, 
manejada ao sabor das preferências de ocasião, lastreadas em construções midiáticas ou na fantasia do que seja o 

interesse coletivo ou o desejo do povo. Seguramente, a ele importa que a resposta correta seja encontrada ‘... nas 

condições procedimentais de institucionalização jurídica das formas de comunicação necessárias aos discursos 

de fundamentação e de aplicação’” (GÓES, ibid., p. 231). 
144GÓES, op. cit., p. 223. 
145BARROSO, op. cit., p. 84. 
146TJMG, MS 1.0000.06.443869-0/000(1); STF. ADI 1.716. 
147STF. RE 603.575-AgR; STF.  AI 734.487, dentre outras.  
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 O controle judicial para garantir a adoção de políticas públicas que visam à 

concretização de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial 

(educação fundamental, saúde e saneamento básicos, assistência social aos desamparados etc.) 

deve se pautar pelas razões fáticas e jurídicas próprias da demanda, dentro de critérios de 

razoabilidade da pretensão (equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem 

alcançados) e de disponibilidade financeira do Estado (escolhas administrativas em prol do 

bem social e máxima eficiência no gasto público). Nesses casos, entretanto, não se pode 

perder de vista que o Poder Judiciário é um soldado de reserva e não o salvador da pátria, 

possuindo legitimação constitucional para combater o arbítrio e resguardar direitos 

fundamentais sociais especialmente nos casos de omissão do Poder Legislativo e do Poder 

Executivo que têm sua discricionariedade regrada pelos preceitos constitucionais. 
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3 ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

O orçamento, de instrumento técnico essencialmente político e econômico, passou a 

ter relevância para a ciência jurídica com o ativismo judicial voltado para garantir a efetivação 

de direitos fundamentais sociais, com implicações nas finanças do Estado. 

A escassez de recursos e as ilimitadas necessidades da população exigem não só do 

Poder Legislativo e do Poder Executivo, também do Poder Judiciário, do Ministério Público, 

da Defensoria Pública e dos demais legitimados, o aprofundamento do conhecimento da 

dinâmica orçamentária para viabilizar a concretização de direitos fundamentais sociais, 

notadamente aqueles que integram o núcleo do mínimo existencial e constituem imperativos 

constitucionais. 

Daí ser imprescindível adentrar no universo orçamentário, a partir de sua origem, 

definição, natureza jurídica, princípios norteadores, instrumentos normativos, processo de 

elaboração das leis e incidentes no curso do exercício financeiro, para compreender as 

possibilidades financeiras de atendimento gradativo das demandas sociais.  

 

3.1 Evolução histórica da atividade orçamentária 

  

A origem da normatização orçamentária prende-se à imprescindível necessidade de 

fiscalização financeira pelos governados das tendências perdulárias dos governantes que, 

dissociados dos interesses gerais das massas, tentam se apropriar de excessivo volume de 

recursos por intermédio do mecanismo tributário, sem preocupação em equilibrar as despesas 

e as receitas públicas.  

No direito romano, apesar de existir previsão genérica de receitas, não se efetivava o 

controle orçamentário dos gastos com as guerras, as edificações de obras faraônicas, ou o 

ostensivo estilo de vida real, confundindo-se o orçamento do rei com o do Estado. 

Com o decorrer dos anos, persistiu a ausência de controle orçamentário, contudo, a 

necessidade de regramento dos gastos públicos foi-se consolidando, na medida em que a 

cobrança crescente de tributos onerava excessivamente o povo e os grandes latifundiários que 

pouco usufruíam das benesses reais e se cansavam de sustentar os devaneios do rei.  

Na Idade Média, desenvolveu-se a prática que impunha a consulta aos representantes 

do povo quanto à cobrança de novos tributos, a majoração dos já existentes e o levantamento 
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de empréstimos forçados. Na Península Ibérica, esse costume teve origem entre os séculos XI 

e XII
148

. 

No cenário mundial, a Magna Carta, de 1215, apontada como precursora do orçamento 

público, foi obtida graças às pressões dos barões feudais saxões, que integravam o Common 

Counsel, órgão de representação da época, em face de o Príncipe João, conhecido como João-

Sem-Terra, ter-se notabilizado pelas exigências tributárias violentas e extorsivas. Com esse 

documento, os nobres visavam a escapar do poder discricionário do rei em matéria tributária. 

Em seu artigo 12, a Magna Carta estabelecia: “Nenhum tributo ou auxílio será instituído no 

Reino, senão pelo seu conselho comum, exceto com o fim de resgatar a pessoa do Rei, fazer 

seu primogênito cavaleiro e casar sua filha mais velha uma vez, e os auxílios para esse fim 

serão razoáveis em seu montante”
149

. 

Era característico do povo inglês, da época, não aceitar passivamente a instituição de 

novos impostos para cobrir os gastos da Corte, 

 
[...] os reis, na Europa medieval, viviam de rendimentos dominiais de suas terras e 

de direitos regalianos, limitada a tributação a formas suaves e tradicionais. Se 

necessidades supervenientes, como as da guerra, não podiam ser cobertas por 

aqueles recursos, o monarca, segundo as usanças e concepções jurídicas da época, 

deveria obter o consentimento dos principais vassalos, quer a estes fosse pedido o 

sacrifício, quer aos vilões e plebeus [...]. Esse consentimento era dado em conselhos 

ou assembléia, cada vez que a necessidade extraordinária se apresentava. Com o 

tempo, essas assembléias, em cada país, receberam nomes específicos. Viriam a 

tomar caráter periódico [...]150.  
   

No século XV, como decorrência das viagens ultramarinas de descobrimento e da 

ampliação do comércio, houve a expansão dos reinos, em especial da Espanha e de Portugal, e 

a acumulação de excedente econômico de metais preciosos, o que favoreceu a transição do 

feudalismo para o absolutismo, com a ampliação do poder político do monarca e o 

fortalecimento do seu exército. 

No Estado absolutista, o controle representativo das finanças pelo Parlamento não era 

tranquilo, “[...] pois os monarcas tendiam a reagir estimulados pelo absolutismo que 

dominava a coroa britânica”
151

. Em 1628, “protestando contra o lançamento de um 

empréstimo compulsório, o Parlamento baixou um ato – Petition of Rights – que confirmou o 

                                                   
148BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 17. ed., rev. e atual. por Hugo de Brito 

Machado Segundo. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 524. 
149MAGNA Carta: ano de 1215.  
150BALEEIRO, op. cit., p. 523. 
151GIACOMONI, James. Orçamento público. 15. ed., ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010. p. 31. 
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princípio da Magna Carta que considerava o tributo legítimo, quando consentido pelo órgão 

de representação”
152

.  

Em 1688, ocorreu um novo conflito entre o rei e o Parlamento, denominado 

Revolução Gloriosa, e em 1689, o Parlamento Inglês baixou o Bill of Rights que consagrou o 

seu direito de autorizar e controlar as despesas governamentais, e estabeleceu a separação 

entre as finanças do reino (Estado) e as finanças da coroa. Essas passaram a ser anualmente 

organizadas na chamada Lista Civil e aprovadas pelo Parlamento
153

. 

Com o decorrer dos anos, são realizadas várias reformas financeiras na Inglaterra,  

 
[...] criando-se um caixa único onde eram depositadas e contabilizadas as receitas e 

despesas, havendo assim uma prestação de contas, pelo Chanceler do Erário[154], o 

qual apresentava ao parlamento a lista de receitas e despesas, esclarecendo a 

possibilidade de déficits e superávits, sendo então solicitada a aprovação das 
mesmas155.  
 

Fortalece-se o entendimento de que as receitas e despesas públicas devem ser 

previamente aprovadas. 

 No fim do século XVIII, é consolidado o poder do Parlamento que culmina com o fim 

do absolutismo e o surgimento do Estado Liberal, com a influência da teoria econômica de 

Adam Smith. No Estado Liberal, foi aperfeiçoado o controle das finanças públicas pelo 

Parlamento inglês que em 1787, com a Lei do Fundo Consolidado, possibilitou a 

contabilização dos fundos públicos. A partir de 1802, foi exigida a publicação anual do 

relatório detalhado das finanças; e em 1812 começou a funcionar uma Comissão de Contas 

Públicas presidida sempre por um membro da oposição. A partir de 1822, o Chanceler do 

Erário passou a apresentar uma exposição que fixava a receita e a despesa de cada exercício 

ao Parlamento
156

 e, em 1911, “[...] o controle financeiro passou às mãos da Câmara dos 

Comuns”
157

. No entanto, 

 

Mesmo antes da implantação do orçamento formal, a Câmara dos Comuns adotou o 

princípio de só aprovar propostas de despesas oriundas da Coroa. Tal regra visava 

respeitar as prerrogativas do Executivo, como o responsável pelas finanças do 

Estado. Ao Legislativo competia aprovar, reduzir ou rejeitar a despesa proposta, bem 

como o controle da execução do orçamento. Tal modelo ainda hoje é seguido, não 

                                                   
152GIACOMONI, ibid., p. 32. 
153GIACOMONI, loc. cit. 
154Era costume, nessa época, o Chanceler levar para o Parlamento os documentos relativos às contas do reino em 

uma pasta de couro (budget), daí a palavra budget passou a significar orçamento em inglês. (ALVES, Benedito 

Antônio. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 40). 
155ALVES, loc. cit. 
156GIACOMONI, op. cit., p. 33. 
157ALVES, loc. cit.  



51 
 

 

 

tendo sofrido modificações sensíveis, quando da transferência das atribuições 

executivas da Coroa para o Gabinete158. 
 

 A concepção inicial do orçamento, como resultado político da crescente reação dos 

órgãos de representação popular, contra o excessivo poder tributário dos soberanos, propagou-

se para outros países. A Revolução que culminou com a Independência dos Estados Unidos 

teve início em razão de a Inglaterra aumentar vários impostos e taxas, além de criar novas leis 

que tiravam a liberdade dos norte-americanos, como a Lei do Chá que deu o monopólio do 

comércio de chá para uma companhia comercial inglesa;  a Lei do Selo que determinou que 

todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses; e a Lei do 

Açúcar que estabeleceu que os colonos só pudessem comprar açúcar vindo das Antilhas 

Inglesas. 

 Com o objetivo de conquistar a independência, os colonos americanos reuniram-se, 

em 1776, no segundo Congresso de Filadélfia. Durante esse Congresso, Thomas Jefferson 

redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, porém, a Inglaterra 

não aceitou a independência de suas colônias e declarou guerra. A Guerra de Independência, 

que ocorreu entre 1776 e 1783, foi vencida pelos Estados Unidos com o apoio da França e da 

Espanha. 

 Na França, representantes da nobreza, do clero e povo reuniam-se em États Généraus 

para a concessão de tributos, “[...] até que os monarcas absolutos mais enérgicos, como 

Francisco I, Henrique IV e Luís XIV [...]”
159

 prescindiram deles. Este último, envolto em 

embaraços financeiros e premido pelo Parlamento, “[...] convocou para obtenção de impostos 

os Estados Gerais, de cuja fermentação rebentaria a Revolução Francesa (1789)”
160

. Os 

Estados Gerais converteram-se em Assembleia Nacional Constituinte que aprovou e votou, 

em 2 de outubro de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizando, 

em dezessete artigos e um preâmbulo, os ideais libertários e liberais da primeira fase da 

Revolução Francesa, reafirmando o princípio de que a tributação deveria ser consentida
161

. 

 Os princípios da representação política e do consentimento expresso para o imposto, 

bases do orçamento, que se generalizaram ao longo da Idade Média, com retração a partir do 

                                                   
158GIACOMONI, op. cit., p. 33. 
159BALEEIRO, op. cit., p. 525. 
160BALEEIRO, loc. cit. 
161“Art. 13.º Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma 

contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades”. “Art. 14.º 

Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, da necessidade da contribuição 

pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a colecta, a cobrança e 

a duração”. “Art. 15.º A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração” 

(DECLARAÇÃO dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789).   



52 
 

 

 

século XVI em razão do absolutismo monárquico, mas revigorados a partir do século XIX,  

estenderam-se para Portugal e deste ao Brasil colonial por meio das instituições municipais. 

 Na Península Ibérica, depois da reconquista do território invadido pelos árabes, as 

cartas-pueblos e os fueros asseguravam aos habitantes dos municípios certas prerrogativas, 

como privilégios tributários e o direito de eleger um órgão “[...] para a administração local e 

decretação dos tributos destinados às obras públicas e despesas de interesse comum”
162

.  

   As primeiras manifestações das colônias brasileiras, contra a instituição de tributos 

oriunda de Portugal, ocorreram em 1720, com a Revolta de Vila Rica, em razão da cobrança 

do quinto do ouro e a criação das casas de fundição; e em 1789, com a Inconfidência Mineira 

que visava a conquistar a soberania para Minas Gerais, que se tornaria uma República, 

desvencilhando-se do despotismo colonial do fisco português. 

O movimento inconfidente teve como motivação o descontentamento em face das 

disposições tributárias emanadas de Portugal, que ameaçava restaurar o dízimo e o quinto do 

ouro, além da cobrança da derrama
163

, não compreendendo que as jazidas de ouro de Minas 

Gerais,  desde o meado do século XVIII, começaram a se esgotar. Para contornar a revolta dos 

inconfidentes, Portugal suspendeu a derrama e reprimiu violentamente o movimento de 

revolta da Capitania de Minas Gerais.  

Com a vinda da família real para o Brasil, motivada pelo Bloqueio Continental à Grã-

Bretanha decretado por Napoleão Bonaparte, D. João VI, em 1808, criou inúmeros impostos 

em benefício do Erário, sendo cobradas taxas sobre engenhos, destilarias e selos das pessoas 

da terra.  

A abertura dos portos trouxe a necessidade de maior disciplinamento na cobrança dos 

tributos aduaneiros. Nesse período, o Direito Orçamentário positivo era regido por Alvarás e 

Cartas Régias e foram criadas as primeiras Contadorias Públicas e o Real Erário. 

Em 1817, eclode uma rebelião em Pernambuco chamada Insurreição Pernambucana, 

motivada pelas cobranças, imposições e pelos altos impostos exigidos às pessoas da terra. 

Teve um caráter separatista, proclamou a República de Pernambuco e instituiu um governo 

provisório, pautado pela liberdade de consciência, de imprensa e de culto. As forças oficiais, 

contudo, dominaram e puniram os rebeldes com prisões e execuções. 

Com a Independência do Brasil, D. Pedro I promulgou a Constituição Política do 

Império, em 25 de março de 1824, que: (1) atribuiu ao Poder Legislativo, como delegado da 

                                                   
162BALEEIRO, op. cit., p. 527. 
163Derrama “[...] é a cobrança forçada de 13 arrôbas de ouro, que faltavam para completar o compromisso anual 

de 100” (VIANNA, Helio. História do Brasil: período colonial. 8. ed., rev. e atual. São Paulo: Melhoramentos, 

1970. p. 294).  
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Assembleia Geral, “fixar anualmente as despesas públicas, e repartir a contribuição direta”; 

“autorizar ao Governo, para contrair empréstimos”; “estabelecer meios convenientes para 

pagamento da dívida pública” (art. 15, X, XIII e XIV); (2) considerou a iniciativa sobre os 

impostos privativa da Câmara dos Deputados (art. 36, I); (3) estabeleceu no capítulo destinado 

à Fazenda Pública que todas as contribuições diretas seriam anualmente fixadas pela 

Assembleia Geral, à exceção daquelas que fossem aplicadas aos juros e à amortização da 

Dívida Pública (art. 171); e que o Ministro de Estado da Fazenda apresentaria, na Câmara dos 

Deputados, anualmente, um Balanço geral da receita e despesa do Tesouro Nacional do ano 

antecedente, e igualmente do orçamento geral de todas as despesas públicas do ano futuro e 

da importância das contribuições e rendas públicas (art. 172)
164

. 

Em 14 de dezembro de 1827, surgiu a primeira lei orçamentária na Corte e Província 

do Rio de Janeiro, para viger em 1828. Em 15 de dezembro de 1830, o primeiro orçamento 

nacional foi aprovado por decreto legislativo, para o exercício financeiro de 1º de julho de 

1831 a 30 de junho de 1832, onde constava a descrição da despesa e da receita para as antigas 

províncias
165

. 

Após a proclamação da República, em 24 de fevereiro de 1891, foi publicada a 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil que previu a competência privativa do Congresso 

Nacional de “orçar a receita, e fixar a despesa federal anualmente e tomar as contas da receita 

e despesa de cada exercício financeiro” (art. 34, 1º); a obrigatoriedade de o Presidente da 

República prestar conta anualmente da situação do país ao Congresso Nacional (art. 48, 9º); a 

competência da Câmara dos Deputados quanto à “iniciativa de todas as leis de impostos” (art. 

29); e a instituição do Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e 

verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso (art. 89)
166

. 

Em 28 de janeiro de 1922, por ato do Congresso Nacional, foi aprovado o Código de 

Contabilidade da União (Decreto nº 4.536) que estabeleceu a obrigatoriedade de o governo 

encaminhar à Câmara dos Deputados, até 31 de maio de cada ano, a proposta de fixação da 

despesa, com o cálculo da receita geral da República, para servir de base à iniciativa da lei de 

orçamento (art. 13). O orçamento da despesa deveria ser dividido em duas partes: uma fixa, 

                                                   
164CONSTITUIÇÃO Política do Império do Brasil: de 25 de março de 1824. In: CAMPANHOLE, Adriano; 

CAMPANHOLE, Hilton Lôbo (Comp.). Tôdas as Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1971. p. 579-639. 
165GIACOMONI, op. cit., p. 40-41.  
166CONSTITUIÇÃO da República dos Estados Unidos do Brasil: 24 de fevereiro de 1891. In: CAMPANHOLE, 

Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lôbo (Comp.). Tôdas as Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1971. p. 

455-571. 
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relativa às despesas permanentes e outra, variável, compreensiva das que dependerem de 

avaliação (art. 15)
167

. 

A partir de 1930, verificou-se no Brasil uma crescente intervenção estatal na economia 

para tornar o país mais urbano e industrial. Em 16 de julho de 1934, foi promulgada a nova 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil a qual previu em seu artigo 50 que 

“o orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente à receita todos os tributos, rendas e 

suprimentos dos fundos, e incluindo-se discriminadamente na despesa todas as dotações 

necessárias ao custeio dos serviços públicos” (1º) e que “a lei de orçamento não conterá 

dispositivo estranho à receita prevista e à despesa fixada para os serviços anteriormente 

criados” (3º)
168

, salvo as exceções contidas na própria CF. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 

1937, criou um Departamento Administrativo com as seguintes atribuições: (1) elaborar o 

estudo pormenorizado das repartições, departamentos e estabelecimentos públicos, com o fim 

de determinar, do ponto de vista da economia e eficiência, as modificações a serem feitas na 

organização dos serviços públicos, sua distribuição e agrupamento, dotações orçamentárias, 

condições e processos de trabalho, relações de uns com os outros e com o público; (2) 

organizar anualmente, de acordo com as instruções do Presidente da República, a proposta 

orçamentária a ser enviada por este à Câmara dos Deputados; (3) fiscalizar a execução 

orçamentária por delegação do Presidente da República e na conformidade das suas instruções 

(art. 67)
169

. 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946 reiterava a 

Competência do Congresso Nacional para votar o orçamento (art. 65, inciso I); reafirmava o 

princípio da unicidade do orçamento (art. 73) e as atribuições do Tribunal de Contas (arts. 76 

e 77) e previa a prorrogação do orçamento relativo ao exercício findo em caso de a lei 

orçamentária não ter sido encaminhada para a sanção presidencial até 30 de novembro (art. 

74)
170

. 

 

                                                   
167GIACOMONI, James. Orçamento público. 15. ed., ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010. p. 42. 
168CONSTITUIÇÃO da República dos Estados Unidos do Brasil: de 16 de julho de 1934. In: CAMPANHOLE, 

Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lôbo (Comp.). Tôdas as Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1971. p.  

387-443.  
169CONSTITUIÇÃO da República dos Estados Unidos do Brasil: de 10 de novembro de 1937. In: 

CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lôbo (Comp.). Tôdas as Constituições do Brasil. São 

Paulo: Atlas, 1971. p. 297-332.  
170CONSTITUIÇÃO dos Estados Unidos do Brasil: de 18 de setembro de 1946. In: CAMPANHOLE, Adriano; 

CAMPANHOLE, Hilton Lôbo (Comp.).  Tôdas as Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1971. p. 171-288. 
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Com a Lei nº 4.320/1964
171

, foi 

 
[...] adotado o modelo orçamentário padrão para os três níveis de governo. Indo 

além da instituição de ‘normas gerais, de direito financeiro’ como reza sua ementa, a 

lei desce a particularidades, especialmente na adoção de plano de contas único para 

as três esferas. De lá para cá a prática padronizadora consagrou-se, inclusive com a 

atualização dos anexos da lei mediante atos administrativos. O principal deles, a 

Portaria nº 9, de 28-1-1974, do então Ministério do Planejamento e Coordenação 

Geral, introduziu a classificação funcional-programática da despesa orçamentária172.  
 

A Constituição do Brasil, de 24 de janeiro de 1967
173

, e logo em seguida a Emenda 

Constitucional (EC) nº 1, de 17 de outubro de 1969
174

, que a substituiu, estabeleceu prazo 

determinado para a apreciação do projeto de lei orçamentária, encaminhado pelo Presidente 

da República ao Poder Legislativo. Com o fim do prazo, sem apreciação do projeto de lei pelo 

Poder Legislativo, seria este promulgado como lei. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (art. 165 a 169),  

 
As duas principais novidades do novo texto constitucional na questão orçamentária 

dizem respeito à devolução ao Legislativo da prerrogativa de propor emendas ao 

projeto de lei do orçamento, sobre despesa e à explicitação do sentido da 

universalidade orçamentária, isto é, considerando a multiplicidade de formas 

organizacionais e jurídicas do setor público, quais as receitas e despesas públicas 

que devem integrar o orçamento público e merecer, portanto, a aprovação 

legislativa175.  
 

 Na evolução histórica da legislação brasileira, o orçamento transmuda de um 

instrumento político de controle das finanças públicas, com prevalência nas exposições 

contábeis, para um instrumento de administração com foco nas atividades econômicas e 

financeiras dentro de um plano de Estado. 

Além da CF, atualmente, servem de parâmetros para a elaboração do orçamento a Lei 

Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal; e, no que não conflitar com as anteriores, a Lei nº 

                                                   
171Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.  
172GIACOMONI, op. cit., p. 48. 
173“Art. 68. O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Presidente da República à Câmara dos 

Deputados até cinco meses antes do início do exercício financeiro seguinte; se, dentro do prazo de quatro meses, 

a contar de seu recebimento, o Poder Legislativo não o devolver para sanção, será promulgado como lei” 

(CONSTITUIÇÃO do Brasil: de 24 de janeiro de 1967. In: CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton 
Lôbo (Comp.). Tôdas as Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1971. p. 100). 
174“Art. 66. “O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Presidente da República ao Congresso 

Nacional, para votação conjunta das duas Casas, até quatro meses antes do início do exercício financeiro 

seguinte; se, até trinta dias antes do encerramento do exercício financeiro, o Poder Legislativo não o devolver 

para sanção, será promulgado como lei” (CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil: Emenda  

Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. In: CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lôbo 

(Comp.). Tôdas as Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1971. p. 35).  
175GIACOMONI, ibid., p. 45. 
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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. 

 

3.2 Instrumento de regulação econômica e modalidades de planejamento 

 

O orçamento público clássico era um simples procedimento arrecadatório, um 

instrumento contábil de cunho autorizativo-financeiro, contendo previsão de receitas e 

despesas para determinado período. Representava a ideia de um inventário dos meios que o 

Estado contava para levar a cabo suas tarefas
176

, daí porque era conhecido como “Lei de 

Meios”. 

Na concepção atual, o orçamento público, de mera peça de ficção contábil, adquire 

status de programa de governo, orientado pela ideologia dos partidos de sustentação da base 

governamental, devendo “[...] ser considerado não como uma escrituração sujeita a balanço, 

mas como influência estabilizadora da vida econômica da comunidade”
177

, abandonando sua 

posição de neutralidade, tornando-se um “[...] documento dinâmico solene de atuação do 

Estado perante a sociedade, nela intervindo e dirigindo seus rumos”
178

.   

O Estado moderno assumiu responsabilidades com a ordem econômica e social, com 

uma administração eficiente e responsável, portanto  

 
Já não bastam boas intenções. O Estado, através de seus governantes, tem o dever de 

planificar a peça orçamentária, de forma a identificar a intenção de cumpri-la. Não 

pode estabelecer previsões irreais ou fúteis, apenas para desincumbir-se de 

determinação constitucional. A peça orçamentária há de ser real179.  
  

 Nesse contexto, as leis orçamentárias resultam da governança orçamentária que “é 

definida como conjunto de regras, normas e instituições que estruturam o modo como os 

governos decidem sobre o orçamento”
180

. Diz-se que há boa governança, quando há 

capacidade de comando, de coordenação, de honrar os compromissos assumidos quanto ao 

                                                   
176GIACOMONI, op. cit., p. 56. 
177DALTON, Hugh. Princípios de finanças públicas. Tradução Maria de Lourdes Modiano. 4. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 1980. Título original: Principles of public finance. p. 255. 
178OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 

305. 
179OLIVEIRA, ibid., p. 312. 
180BORGES, Ana Cláudia Castro Silva. Governança orçamentária e gasto público no Brasil: Uma abordagem 

institucional do processo de definição da despesa em âmbito federal. 2014. 164 f. Dissertação (Mestrado em 

Administração Pública) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e 

Documentação (FACE), da Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 
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endividamento público e às metas fiscais, de equilíbrio dos gastos e de implantação de 

políticas públicas, considerando os recursos disponíveis e o contexto político e social. 

Adotando a nova tendência, a Lei nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de Direito 

Financeiro, estabelece que “a Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, 

de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, 

obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade” (Lei nº 4.320/1964, art. 2º).  

A transformação que a definição de orçamento público sofreu, foi consequente à 

evolução de suas funções, que além do aspecto contábil-administrativo, agregou o político, 

jurídico, econômico e técnico. 

Sob o aspecto político, o orçamento representa o plano de aplicação dos recursos 

percebidos pela Administração, conforme a orientação ideológica do governo que revela a 

escolha das prioridades. 

 
Todo governo no poder tem necessariamente um plano de ação. No Estado 

moderno, os partidos políticos opõem seus programas e suas concepções. Um 

governo não está no poder senão para realizar o programa do partido político que 

o sustenta. Isso é evidente para os governos e partidos de reformas sociais e 

políticas. Se são conservadores, o programa é de não modificar as instituições 

existentes e de manter o status quo. É um plano de ação. A realização do programa 
político se traduz necessariamente em despesas novas ou reduções de despesas. 

Por outro lado, há que achar os meios de pagar as despesas. Então intervém o 

problema das receitas, imposto, repartição dos gravames entre os indivíduos. 

Problema essencialmente político, porque se trata de saber quem pagará, em que 

medida se pagará, de que maneira se pagará. Aqui aparecem, em primeiro plano, 

as concepções políticas de justiça social, igualmente verdadeira, solidariedade 

nacional181.  
  

A vertente política é a que mais interfere nas contas públicas. As opções do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo desenham as escolhas alocativas, desde a elaboração e 

aprovação das leis orçamentárias até sua completa execução, embora nem sempre 

representem as prioridades legítimas da população e a busca do desenvolvimento do Estado. 

Sob o aspecto jurídico, o orçamento público é composto de leis de iniciativa do Poder 

Executivo, aprovadas pelo Poder Legislativo que fixam previsões de receitas e de despesas, 

visando a atingir metas, diretrizes e objetivos da Administração.  

Sob o aspecto econômico, o orçamento público é utilizado pelo Estado como 

instrumento de política fiscal e como meio de interferir na conjuntura econômica do país, em 

busca do equilíbrio econômico e orçamentário. Possui três objetivos principais: “(1) manter a 

                                                   
181BALEEIRO, citando Gaston Jèze (BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 17. ed., 

rev. e atual. por Hugo de Brito Machado Segundo. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 531). 
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posição fiscal sustentável ao longo do tempo; (2) promover a efetiva alocação de recursos; e 

(3) entregar de forma eficiente bens e serviços públicos”
182

.  

A necessidade de o orçamento exercer função econômica foi evidenciada a partir da 

quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que marcou o fim do Estado Liberal clássico, 

centrado no não intervencionismo e no mercado autorregulador. Na década de 1930, sob a 

influência da teoria de John Maynard Keynes, que pregava não existirem forças de 

autoajustamento no mercado e, portanto, a intervenção do Estado é necessária por meio de 

uma política de gastos públicos: o orçamento 

 
[...] passou a ser sistematicamente utilizado como instrumento da política fiscal do 

governo, isto é, de sua ação que visava à estabilização ou à ampliação dos níveis da 

atividade econômica. Para sua implementação, o modelo keynesiano exigiu a 

organização de sistemas de contabilização das atividades econômicas em âmbito 

global. A equação básica do modelo Y = C + I (Renda = Consumo + Investimento) 

implicava ao governo, na condição de responsável por um dos agregados 
econômicos, alterações nas suas classificações orçamentárias de forma que 

permitissem a mensuração desejada183.   

 

  A partir do pensamento de Keynes,  

 
[...] a preocupação não deve residir em equilibrar o orçamento como se este fosse 
um fim em si mesmo e não simples meio ao serviço da prosperidade nacional. Não 

se trata de equilibrar o orçamento, mas fazer com que este equilibre a economia 

nacional. Sua tarefa é afastar inflações e deflações, mantendo estável e no ponto 

ótimo a economia, de sorte que os investimentos absorvam toda a poupança, sem 

excedê-la e sem ficarem abaixo dela184.  
  

O orçamento representa escolhas estatais que desempenham papel regulador na 

conjuntura econômica, como adoção de políticas de redistribuição da renda nacional, com 

predomínio das despesas para prestação de serviço essencial; de combate à depressão, com 

estímulo ao consumo pela despesa pública, promoção de obras e empreendimentos que 

ocupem os desempregados e criem demanda a empreiteiros e fornecedores, para recobrar a 

confiança dos investidores e restaurar a prosperidade; e de contenção da inflação, com a 

supressão, restrição ou adiamento das despesas governamentais de investimentos
185

.   

Com a intensificação da globalização, o papel do orçamento público vem passando por 

novas alterações, visto que  

 
O acelerado crescimento do endividamento público, a crise por ele gerada no final 

da década de setenta e a exagerada presença do Estado nos setores privados têm 

                                                   
182SCHICK apud BORGES, ibid., p. 15. 
183GIACOMONI, James. Orçamento público. 15. ed., ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010. p. 58. 
184BALEEIRO, op. cit., p. 538. 
185BALEEIRO, ibid., p. 540-541. 
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feito emergir a idéia do Orçamento equilibrado. O Orçamento, desde então, tem sido 

analisado sob a ótica do controle da dívida pública e da necessidade de diminuição 

do Estado. [...] a promoção do desenvolvimento não pode mais ser efetuada à custa 

do endividamento público [...] pois este já atingira o seu limite; a ordem do dia, 

portanto, exige o equilíbrio orçamentário – finanças públicas saudáveis – para que 

este viabilize a economia propiciando um ambiente não inflacionário, necessário 

para encorajar o setor privado a investir no mercado186.  

 

Como instrumento regulador da economia, na fase expansionista, “[...] cresce a 

importância da função de planejamento do orçamento; já na fase contracionista, fica reforçada 

sua função de controle”
187

. Compreendendo a função econômica do orçamento, mas sem se 

afastar da preocupação com o equilíbrio das contas públicas, a Lei Complementar nº 

101/2000
188

 visa a obter “uma drástica e veloz redução do déficit público e a estabilização do 

montante da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto da Economia”
189

, por meio 

da fixação de regras voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a qual pressupõe ação 

planejada, limitação de gasto e transparência, para prevenir riscos e corrigir desvios, além de 

estabelecer punição institucional e pessoal aos transgressores.  

Sob o aspeto técnico, o orçamento público fixa regras práticas, com “[...] classificação 

clara, metódica e racional de receitas e despesas, processos estatísticos para cálculo tão 

aproximado quanto possível de uma e de outros, apresentação gráfica e contábil do 

documento orçamentário etc.”
190

, atendendo as disposições da CF, da Lei nº 4.320/1964 e suas 

alterações, da Lei Complementar nº 101/2000, Resoluções do Senado etc. 

O orçamento público, na concepção atual, agregando os aspectos contábeis, 

administrativo, político, jurídico, econômico e técnico, deve resultar de uma ação coordenada 

e planejada que vise a otimizar a aplicação dos recursos humanos e materiais para atingir os 

objetivos almejados
191

, sem olvidar a responsabilidade fiscal.  

A forma de planejar e organizar os instrumentos orçamentários varia entre os países, 

em razão das tradições e da diversidade de orientações política e econômica, não havendo 

“[...] um protótipo de aceitação universal”
192

. Os principais modelos de planejamento são 

                                                   
186CRUZ, Luiz Guilherme de O. Maia. Filosofia orçamentária: o exercício da cidadania pela via do orçamento. 

Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, n. 8, p. 49-50, 2001.  
187GIACOMONI, op. cit., p. 60. 
188Conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
189Exposição de Motivos da LRF (CONTI, José Maurício. Planejamento e responsabilidade fiscal. In: SCAFF, 

Fernando Facury; CONTI, José Mauricio. Lei de Responsabilidade Fiscal: 10 anos de vigência. Questões 

atuais. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 39). 
190BALEEIRO, op. cit., p. 522. 
191CONTI, op. cit., p. 41. 
192BALEEIRO, ibid., p. 549. 
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performance budget, Planning, Programing and Budgeting System (PPBS), modelo 

incremental, orçamento base zero e orçamento-programa. 

O performance budget origina um orçamento baseado nas funções, atividades, 

projetos, e 

 

Focaliza a atenção para o caráter geral e relativa importância da obra a ser feita ou 

do serviço a ser prestado, de preferência às coisas materiais, a serem adquiridas ou 

serviços pessoais, fornecimentos e equipamentos a pagar. Estes são apenas meios 

para realização daqueles fins. O importante, segundo essa concepção de orçamento, 

é o fim a ser alcançado e não a lista de funcionários ou as autorizações para 

compras. [...] visa ao ‘porquê’ mais do que ao ‘que’ se vai gastar193. 
  

Na década de 1960, com a finalidade de estreitar a interdependência entre o orçamento 

e o planejamento, surgiu o PPBS que é um modelo racional e 

 
[...] prescreve a análise ampla e compreensiva de alternativas e sua otimização 

macro e microeconômica na alocação de recurso. Busca alcançar a plena 

racionalidade econômica na decisão. A racionalidade é a característica marcante 

neste modelo. Pressupõe que o técnico possa identificar todas as situações possíveis 

para cada solução e escolher aquela mais racional, do ponto de vista da maximização 

econômica da relação custo-benefício [...] permite a utilização subsidiária de 

técnicas como a análise de sistema, programação linear, probabilidades, efetividade, 

custo-benefício etc.194 
 

Essa modalidade de planejamento separa os meios dos fins e simplifica o objeto de 

decisão, presumindo capacidade ilimitada do decisor individual, que seria um técnico 

ideologicamente neutro e essencialmente preocupado com as etapas inerentes à escolha de 

alternativas, devendo absorver, processar e produzir as informações requeridas
195

.  

A partir das críticas de que no PPBS o processo de identificação de objetivos era 

deficiente surge o modelo incremental em que  

 
[...] as decisões de formulação de políticas são tomadas com base em decisões 

passadas, alterando-se apenas marginalmente os valores associados a tais decisões 

[...] na tomada de decisão, prevalece aquela que envolver maior consenso quanto aos 

meios e fins, do que a consideração sobre o dispêndio mínimo de recursos, ou seja, a 

racionalidade política sobrepuja a racionalidade técnica196. 
 

O modelo incremental exige que “os meios e recursos disponíveis apresentem elevado 

grau de continuidade e estabilidade”; haja “precedente para cada item objetivo de decisão 

política ou orçamentária”; e “os resultados das políticas de decisões orçamentárias existentes” 

                                                   
193BALEEIRO, op. cit., p. 550-551. 
194MENDES, Eugenio Lima. As pretensões e as disfunções do orçamento público no Brasil. Revista de 

Administração Municipal, Rio de Janeiro, v. 41, n. 211, p. 41-42, abr./jun. 1994.  
195MENDES, op. cit., p. 42. 
196MENDES, ibid., p. 43.  
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sejam “considerados satisfatórios, por seus atores e pela sociedade que representam”
197

. A 

conjugação desses fatores é dificilmente verificada na realidade, razão pela qual, para 

utilização desse modelo, exige-se a mitigação de seus pressupostos. 

O orçamento base zero considera a avaliação para a tomada de decisão sobre despesas, 

em que 

 

[...] as ações, ou parte delas, de um programa governamental constituiriam unidade 

de decisão cujas necessidades de recursos seriam avaliadas em pacotes de decisão. 

Estes descrevem os elementos significativos das ações: finalidades, custos e 

benefícios, carga de trabalho e medidas de desempenho, maneiras alternativas de 

alcançar as finalidades, benefícios obtidos com diferentes níveis de recurso etc. Os 
pacotes de decisão, devidamente analisados e ordenados, forneceriam as bases para 

as apropriações dos recursos nos orçamentos operacionais198.  
  

Nesse modelo, o executor deve justificar, detalhadamente, cada uma de suas propostas 

orçamentárias, demonstrando a necessidade de todos os gastos solicitados; deve ser 

identificada a totalidade de projetos e atividades a serem realizados na organização, 

individualizando-os em documentos justificativos (pacotes de decisão), que serão submetidos 

a uma análise sistemática: revisão, avaliação e organização de acordo com a sua importância 

na política global do governo
199

. 

O orçamento base zero  

 
[...] não admite como válido o nível de gastos de anos anteriores, permitindo assim 

descobrir a ineficácia de muitas despesas inseridas rotineiramente no orçamento;  

[...] não centraliza a atenção exclusivamente em quanto se deve gastar, mas 

questiona o porquê dos gastos e a melhor forma de fazê-lo; 

[...] proporciona um sistema de controle claro e eficaz, dado que cada pacote de 

decisão deve conter de forma automática seu próprio modelo de eficiência ou de 
avaliação de resultados200.  

   

Na prática, esse modelo é bastante complexo e burocrático, requer bons sistemas de 

informação e pessoal de alta capacitação técnica
201

. 

O orçamento-programa (ou por desempenho, ou por resultados) visa a garantir eficácia 

e controle dos gastos governamentais, preocupa-se mais com os atos praticados por 

determinado governo, em termos de metas finais, do que com os instrumentos utilizados para 

                                                   
197MENDES, ibid., p. 44.  
198GIACOMONI, op. cit., p. 61. 
199Trecho do Relatório apresentado pelo Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, no VII Congresso Latino-

Americano de Entidades Fiscalizadoras Superiores – VII CLADEFS, realizado em Brasília-DF, de 30 de 

setembro a 4 de outubro de 1984 (O ORÇAMENTO público em função do controle administrativo. Revista do 

Tribunal de Contas da União, Brasília, p. 6-7, 31 dez. 1984). 
200Ibid.  p. 7.  
201Ibid.  
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levá-las a cabo (como planejamento estratégico, recompensas não financeiras e uso de metas 

de desempenho na gestão de recursos humanos, dentre outros). Portanto, 

 
[...] é um tipo de orçamento vinculado ao planejamento das atividades 
governamentais. Na verdade, o orçamento-programa não é apenas uma peça 

financeira, é, antes de tudo, um instrumento de execução de planos e projetos de 

realização de obras e serviços, visando ao desenvolvimento da comunidade. É um 

documento em que se designam os recursos de trabalho e financeiros destinados à 

execução dos programas, subprogramas e projetos de execução da ação 

governamental, classificados por categorias econômicas, por função e por unidades 

orçamentárias202.  
 

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 1955, sistematizou um manual de 

orçamento-programa que descreve o inter-relacionamento dos seus componentes da seguinte 

forma: 

 

Em primeiro lugar, estabelecem-se programas e atividades significativos para cada 

função confiada a uma organização ou entidade, a fim de indicar exatamente os 

objetivos perseguidos pelos diversos órgãos. Segundo, o sistema de contas e de 

gestão financeira passa a ser correlacionado com essa classificação. Terceiro, em 

relação a cada programa e suas subdivisões operacionais, estabelecem-se medidas de 

programas e de trabalho que permitam avaliar o rendimento203. 

 

Esse método “[...] tem como elemento essencial a previsão de recursos no orçamento 

destinados ao cumprimento de programas de governo, vinculando a autorização para o gasto 

público à realização dos referidos programas, com seus objetivos, produtos e metas”
204

. Além 

disso, facilita e amplia o controle e a avaliação orçamentária e possibilita fixar a 

responsabilidade dos executores de projetos e atividades quanto ao cumprimento dos 

objetivos e metas a alcançar e à correta utilização dos recursos alocados para a sua 

consecução
205

. 

O modelo orçamento-programa é adotado pela legislação brasileira
206

 que reconhece 

ser indissociável do planejamento da Administração Pública a projeção das receitas e das 

despesas de forma a concretizar a política econômica, financeira e social do programa de 

governo, de curto, médio e longo prazo. 

                                                   
202SILVA, José Afonso da. Orçamento-Programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. 41. 
203Apud GIACOMONI, James. Orçamento público. 15. ed., ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010. p. 167. 
204CONTI, José Maurício. Planejamento e responsabilidade fiscal. In: SCAFF, Fernando Facury; CONTI, José 

Mauricio. Lei de Responsabilidade Fiscal: 10 anos de vigência – questões atuais. Florianópolis: Conceito 

Editorial, 2010. p. 41. 
205Trecho do relatório apresentado pelo Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, no VII Congresso Latino-

Americano de Entidades Fiscalizadoras Superiores – VII CLADEFS, realizado em Brasília-DF, no período de 30 

de setembro a 4 de outubro de 1984. (O ORÇAMENTO público em função do controle administrativo. Revista 

do Tribunal de Contas da União, Brasília, p. 6, 31 dez. 1984). 
206Lei nº 4.320/1964; Decreto-Lei nº 200/1967; LC nº 101/2000.  
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No entanto, sobre esse modelo, pendem críticas no sentido de que o orçamento-

programa possibilita “[...] aos gestores ‘esconder’ o real objetivo de seus programas” 

dificultando “[...] a avaliação de custos e prioridades entre diferentes atividades das unidades 

administrativas do governo, favorecendo o uso de critérios políticos para a manutenção ou 

aumento de suas dotações”
207

. Isso porque, não é possível comparar os custos de um mesmo 

tipo de despesa executada em programas diferentes, uma vez que os recursos são distribuídos 

por órgãos orçamentários e não por programas; e identificar quem se beneficiaria com as 

despesas realizadas em cada programa.  

Igualmente, é comum haver informações contraditórias entre aqueles que possuem 

informação (gastadores: atores participantes “[...] do processo de definição da despesa 

responsável por políticas setoriais alinhadas com as prioridades dos ministros e das agências 

setoriais”
208

) e aqueles que controlam os recursos (guardiões: agências centrais de finanças 

constituídas por “[...] um grupo de ministérios e agências do qual o Ministério das Finanças é 

geralmente o mais proeminente, com responsabilidade coletiva para a concepção e execução 

de uma grande variedade de funções financeiras e fiscais do país”
209

). 

 

3.3 Natureza jurídica do orçamento público 

   

A doutrina diverge quanto à natureza jurídica do orçamento público, considerando-o 

ato administrativo em relação à despesa e lei em relação à receita; ato-condição em relação à 

despesa e à receita; lei apenas em sentido formal; operação administrativa; ou lei em sentido 

formal e material.    

A corrente doutrinária capitaneada por León Duguit, considera que 

 
[...] o orçamento, em algumas de suas partes, é um simples ato administrativo. Assim, 

quando trata das despesas ao conter meras autorizações concedidas pelo Poder 
Legislativo ao Poder Executivo, para que este as efetue, ou quando cuida das receitas 

denominadas originárias, isto é, as que se originam de propriedades pertencentes ao 

Estado, que as explora com o fim de lucro. Mas o orçamento deve ser considerado lei 

na parte em que autoriza a cobrança e a arrecadação dos tributos, porque é com esta 

autorização que se torna compulsório o seu pagamento pelos contribuintes210.  
   

                                                   
207BORGES, Ana Cláudia Castro Silva. Governança orçamentária e gasto público no Brasil: Uma abordagem 

institucional do processo de definição da despesa em âmbito federal. 2014. 164 f. Dissertação (Mestrado em 

Administração Pública) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e 

Documentação (FACE), da Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 
208BORGES, op. cit., p. 92. 
209BORGES, ibid., p. 90. 
210Apud ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. da. Novo manual de Direito Financeiro e Direito Tributário à luz 

da nova Constituição. 8. ed., atual e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 67. 
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Segundo Duguit, nos países em que não é exigível a renovação anual da autorização 

parlamentar para a cobrança dos tributos, o orçamento é mero ato de administração
211

. 

A corrente doutrinária titularizada por Gaston Jèze considera o orçamento mero ato-

condição
212

, não podendo ser entendido como lei em qualquer de suas partes (despesas e 

receitas), pois, em relação às despesas funciona como ato administrativo autorizador de sua 

realização; e quanto às receitas, é condição de exigibilidade do tributo, que é instituído 

anteriormente ao orçamento por meio de lei específica, entretanto a obrigatoriedade para o 

adimplimento do tributo pelo contribuinte fica dependendo da autorização anual 

orçamentária
213

.  

Essa corrente doutrinária não considera lei a parte do orçamento pertinente às 

autorizações para realização de despesas e arrecadação dos tributos, e sim mero ato-condição 

“[...] que não aumenta nada ao conteúdo da lei, mas a torna eficaz para determinadas 

situações”
214

, quais sejam, dispêndio e arrecadação. Nesse último caso, para os países que não 

adotam a regra da anualidade dos tributos, entende que o orçamento não tem significação 

jurídica, no tocante às receitas
215

. 

No Brasil, Baleeiro, que viveu sob a égide da Constituição de 1967, adotava a posição 

de Gèze e considerava que:  

 
As receitas tributárias são estabelecidas em leis e tornam-se efetivas pelos atos 

jurídicos dos funcionários fiscais, que operam os lançamentos e demais 

formalidades regulamentares. O orçamento autoriza esses atos e torna a lei eficaz a 

cada ano. Funciona, pois, como ato-condição nessa parte.  

Quanto às despesas, ou preexistem às suas causas jurídicas, como por exemplo, as 

dívidas de onde promanam, ou o orçamento, autorizando-as, isenta de 

responsabilidade os funcionários que as realizam. Ou é ato-condição neste último 

caso ou não tem conteúdo jurídico216. 

 

                                                   
211BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 17. ed. rev. e atual. por Hugo de Brito 

Machado Segundo. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 555. 
212Adota a classificação de León Duguit que considera os atos jurídicos como ato-regra, ato subjetivo ou ato-

condição. O primeiro contém normas de Direito em caráter geral e impessoal, como a lei, o regulamento, a 
convenção coletiva de trabalho. O segundo é aquele praticado pelos indivíduos nas suas relações recíprocas, 

como a celebração de um contrato. O ato-condição é aquele que, em certos casos, é necessário para tornar 

aplicável a determinados indivíduos as situações gerais estatuídas no ato-regra (BALEEIRO, ibid., p. 556). 
213ROSA JÚNIOR, op. cit., p. 68. 
214BALEEIRO, op. cit., p. 556. 
215TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 17. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 

p. 177. 
216BALEEIRO, ibid., p. 556. 
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Até a Constituição do Brasil de 1967, substituída pela EC nº 01/1969, a previsão 

orçamentária era condição para que o tributo fosse cobrado
217

. A CF de 1988 não mais exige a 

prévia autorização orçamentária para a cobrança de tributo, sendo os tributos instituídos em 

leis distintas ao orçamento que apenas os calcula, fortalecendo a teoria que considera o 

orçamento apenas lei formal
218

. 

Para a corrente doutrinária desenvolvida por Paul Laband, na Alemanha
219

, o 

orçamento é “[...] simples autorização do Parlamento para a prática de atos de natureza 

administrativa, pois ‘embora do ponto de vista formal seja estabelecido como lei, não é, 

entretanto, uma lei, mas um plano de gestão’”
220

. E acrescenta,  

 
É verdade que a forma de lei não poderia fazer do orçamento uma lei, tomando esta 

palavra em seu sentido material, porque a utilização desta forma em nada altera o 

conteúdo do orçamento e não supre a ausência do preceito jurídico: porém, não 

obstante, disso não se infere que o emprego da forma legislativa careça em absoluto 

de efeito jurídico221.  

 

Esta corrente arregimenta a maior parte da doutrina nacional
222

 que reconhece a 

natureza de lei formal ao orçamento público por ser elaborado mediante processo legislativo 

estabelecido na CF, entretanto considera o seu conteúdo mero ato administrativo de previsão 

                                                   
217CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil: Emenda constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969, 

art. 153, § 29. In: CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lôbo (Comp.). Tôdas as Constituições 

do Brasil. São Paulo: Atlas, 1971. p. 62.   
218“Art. 150.  Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: [...] III - cobrar tributos: [...] b) no mesmo exercício financeiro em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou [...]”; e 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” (BRASIL. CF, 1988). 
219 A noção de orçamento público, na teoria de Paul Laband, foi construída a partir da realidade do Império 

Prussiano de Guilherme I, quando se instaurou uma crise “[...] entre Parlamento e a Monarquia Prussiana a partir 

da rejeição da proposta orçamentária de 1861. Esta crise se desenvolve ao longo de anos e implica em manter um 

permanente estado de tensão entre legislativo e executivo, com as seguidas rejeições à proposta orçamentária 

pelo legislativo e o desprezo pelo veto parlamentar, consubstanciado na execução de orçamento não-aprovado ao 

longo do período, por parte do poder executivo. Bismark, então Primeiro Ministro da Prússia, passou a governar 

sem o orçamento aprovado, apoiando-se na concepção de que, em situação de conflito entre o Imperador e o 

Parlamento, a vontade daquele deve prevalecer, triunfando o princípio monárquico sobre a soberania 

parlamentar” (ROCHA, Francisco Sérgio Silva. Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e o 

equilíbrio do orçamento público. In: SCAFF, Fernando Facury; CONTI, José Mauricio. Lei de 

Responsabilidade Fiscal: 10 anos de vigência – questões atuais. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 
222).  
220Apud TORRES, op. cit., p. 177. 
221Apud ROSA JÚNIOR, op.cit., p. 67. 
222TORRES, loc. cit.; ROSA JÚNIOR, op. cit., p. 69; ALVES, Benedito Antônio; GOMES, Sebastião Edilson 

Rodrigues. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 46; OLIVEIRA, Regis 

Fernandes. Curso de Fireito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 311; PASCOAL, Valdecir 

Fernandes. Direito Financeiro e controle externo: teoria, jurisprudência e 370 questões de concursos públicos 

(atualizado com a lei de responsabilidade fiscal – LRF). 4. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. p. 17. 
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de receitas e autorização de despesas, que não cria direitos subjetivos e nem modifica leis 

tributárias e financeiras. 

Para a corrente doutrinária capitaneada por Mayer, as leis devem ser classificadas de 

acordo com o seu conteúdo jurídico e não segundo o órgão de procedência. Assim, quando se 

tratar de orçamento, “[...] deve-se empregar a expressão operação administrativa, pois 

quando se fala, no caso, em ato administrativo, não se pretende referir-se a este em seu 

sentido técnico, mas para dar a entender que a lei do orçamento não constitui uma regra de 

direito”
223

. 

Para a corrente doutrinária defendida por Hoennel, o orçamento tem natureza material, 

porque emana de um órgão legiferante, o Poder Legislativo e “[...] tudo aquilo que é revestido 

da forma da lei constitui um preceito jurídico, pois a forma da lei traz em si mesma o 

conteúdo jurídico, tendo esta forma o poder de transformar em preceito jurídico tudo aquilo 

que ela reveste”
224

.  

 Essa corrente foi fortalecida pela Constituição da Espanha de 1978, ao autorizar a lei 

orçamentária a modificar tributos quando uma lei tributária substantiva assim o preveja
225

, 

atribuindo eficácia material constitutiva à lei orçamentária. 

Ao analisar as correntes doutrinárias que justificam a natureza jurídica do orçamento 

público, é importante considerar a época e a ordem jurídica vigente no país de origem do 

doutrinador, pois há legislação que aponta o orçamento como condição de exigência para a 

cobrança de tributos, como criador ou modificador de tributos, como mera autorização de 

despesas, dentre outros, o que altera a compreensão do instituto.  

No Brasil, o orçamento público é composto de leis de iniciativa privativa do 

Presidente da República; tramita perante processo legislativo específico; é aprovado por 

maioria simples; tem possibilidade de emenda limitada; possui vigência temporária (limitada 

no tempo) e conteúdo determinado (previsão da receita e fixação da despesa); e é instrumento 

de limitação de realização de despesas
226

. 

Aqueles que recusam o conteúdo material ao orçamento público
227

, entendendo-o 

como lei meramente formal ou ato administrativo (ato-condição, operação administrativa, 

                                                   
223Apud ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. da. Novo manual de Direito Financeiro e Direito Tributário à luz 

da nova Constituição. 8. ed. atual e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 67. 
224Apud ROSA JÚNIOR, op. cit., p. 66-67. 
225Artículo 134, 7. “La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria 

sustantiva así lo prevea” (ESPAÑA. Constitución, 1978. BOE, n. 311, p. 29313-29424, dez. 1978.  
226CF, arts. 84, XXIII; 68, § 1º, III; 85, VI; 166, § 3º; 165, § 8; 167; ADCT, art. 35, § 2º; LC nº 101/2000.  
227TORRES, op. cit., p. 177; ROSA JÚNIOR, op. cit., p. 69; ALVES; GOMES, op. cit., p. 46; OLIVEIRA, op. 

cit., p. 311; PASCOAL, op. cit., p. 17. 
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mero ato administrativo), argumentam que a lei de meios possui efeito concreto e 

individual
228

, e a norma jurídica não se destina a atender um indivíduo ou um caso em 

particular, tendo como propósito “[...] estabelecer uma fórmula-padrão de conduta aplicável a 

qualquer membro componente da sociedade humana”
229

. São inerentes à norma jurídica as 

características da generalidade, por ser dirigida indistintamente a todos que estejam na mesma 

situação jurídica; e da abstração, por atingir o maior número de casos que se insere em sua 

hipótese
230

.  

Inicialmente, o STF, corroborando a doutrina nacional majoritária, não admitiu Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI), em que se questionava dispositivo de lei 

orçamentária
231

, sob os argumentos de que a lei de meios, além de ter um viés nitidamente 

político, possuía efeito concreto, que previa uma “ação historicamente determinada”; e carecia 

de generalidade abstrata, com objeto e destinatário certos, atribuindo-se determinada soma 

pecuniária ou porcentagem da receita prevista a certa finalidade/despesa. Nesse sentido, 

trecho do voto do Ministro Sepúlveda Pertence (STF. ADI 1.716):  

 
[...] atos de legislação orçamentária - sejam os de conformação original de 

orçamento anual de despesa, sejam os de alteração dela, no curso do exercício - são 

exemplos paradigmais de leis formais, isto é, de atos administrativos de autorização, 

por definição, de efeitos concretos e limitados que, por isso, o Supremo Tribunal 

Federal tem subtraído da esfera objetiva do controle abstrato de constitucionalidade 

de leis e atos normativos.  
 

No julgamento da ADI 2.925
232

, contudo o STF flexibilizou o entendimento quanto à 

natureza jurídica da lei orçamentária, admitindo o controle de constitucionalidade concentrado 

quando ela revelar contornos abstratos e autônomos.  

Durante as discussões dessa emblemática decisão, foram fixados parâmetros para a 

compreensão do significado de abstração e generalidade da norma orçamentária. Abstração 

“implica uma renovação, não digo perene, porque aqui está limitada a um ano, mas uma 
                                                   
228Há referência à temporariedade da lei do orçamento como impedimento para o reconhecimento da regra como 

material. Esse argumento cede diante do próprio ordenamento jurídico que autoriza a edição de lei de vigência 

transitória, o que não descaracteriza a sua normatividade (Código Penal, art. 3o).  
229SECCO, Orlando de Almeida. Introdução ao estudo do direito. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 

68. 
230NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 29. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 87. 
231STF. ADI 1.640 QO; STF. ADI 2.057 MC; STF. ADI 2.100 dentre outras.  
232“EMENTA: Processo objetivo - Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei orçamentária. Mostra-se adequado 

o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei orçamentária revela contornos abstratos e autônomos, 

em abandono ao campo da eficácia concreta. Lei orçamentária - Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico - importação e comercialização de petróleo e derivados, gás natural e derivados e álcool combustível 

- CIDE - destinação - artigo 177, § 4º, da Constituição Federal. É inconstitucional interpretação da Lei 

Orçamentária nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que implique abertura de crédito suplementar em rubrica 

estranha à destinação do que arrecadado a partir do disposto no § 4º do artigo 177 da Constituição Federal, ante a 

natureza exaustiva das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso II do citado parágrafo” (STF. ADI 2.925).  
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renovação duradoura entre a hipótese de incidência da norma e a sua consequência”
233

; e “não 

é o fato de estar dirigida a sujeito determinado, como seu destinatário, que descaracteriza a 

abstração e a generalidade da norma”
234

. 

Para compreender o termo generalidade, o Ministro Sepúlveda Pertence, recordando 

Hans Kelsen, arrematou:  

 
Se o pai ordena: ‘todos os meus filhos vão hoje à missa’ tem-se um ato concreto; ao 

contrário, se determina: o meu filho Antônio vai visitar o avô todos os domingos, há 

norma abstrata, embora dirigida a uma única pessoa. [...] Aqui, realmente, o 

destinatário é o executor do orçamento; mas a norma pode reger um número 

indeterminado de condutas...235. 
 

O Ministro Carlos Ayres Brito enfatizou que o aspecto político que reveste o 

orçamento público não autoriza sua exclusão do controle de constitucionalidade:   

 
[...] a lei orçamentária é para a Administração Pública, logo abaixo da Constituição, 

a lei mais importante, até porque o descumprimento dela implica crime de 

responsabilidade. Está no art. 85, inciso VI. Imunizar a lei orçamentária contra o 

controle abstrato, acho um pouco temerário, também, ou seja, vamos blindar a lei 

orçamentária contra o controle objetivo de constitucionalidade236. 

 

A partir do julgamento da ADI 2.925
237

, o STF abriu a possibilidade para o controle de 

constitucionalidade concentrado da lei orçamentária
238

, reconhecendo sua natureza de lei em 

sentido material. E não poderia ser de outro modo. Garantir que o orçamento público atenda 

aos ditames da Lei Maior é função precípua do Poder Judiciário. O apelo pelo controle 

judicial das ações dos Poderes da República, no entanto, não substitui a mais importante 

função do Poder Executivo que é a elaboração e execução da lei orçamentária.  

O controle judicial não deve se prender aos aspectos políticos ideológicos do plano de 

governo, mas à existência de previsão orçamentária destinada ao cumprimento das 

disposições constitucionais que impõem, dentre outras, a realização de ações voltadas ao 

atendimento de políticas públicas que garantam o núcleo do mínimo existencial à população; e 

a vinculação de determinadas receitas a gastos públicos
239

, como a destinação dos recursos 

                                                   
233Trecho do voto do Ministro Carlos Ayres Britto (STF. ADI 2.925). 
234Trecho do voto do Ministro Cezar Peluso (STF. ADI 2.925).  
235Trecho do voto do Ministro Sepúlveda Pertence (STF. ADI 2.925). 
236Trecho do voto do Ministro Carlos Ayres Brito (STF. ADI 2.925). 
237No mesmo sentido, STF. ADI 4.049; STF. ADI 4.048 e STF. ADI 3.949. 
238 Trecho da ementa do julgamento da ADI 3.949: “[...] 4. Preliminar de não-cabimento rejeitada: o Supremo 

Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos 

normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do 

caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Possibilidade de submissão das normas de 

diretrizes orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes [...]” (STF.  ADI 3.949).  
239 CF, arts. 148, parágrafo único; 177, § 4º, II; 195; 198, § 2º; 212. 
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dos empréstimos compulsórios, da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

(CIDE) sobre combustíveis, contribuições para a seguridade social, ações e serviços públicos 

de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

3.4 Princípios que orientam a atividade orçamentária 

 

Princípios “[...] são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e 

orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer 

para a elaboração de novas normas”
240

. Sua função ordenadora 

 
[...] revela-se particularmente nítida e forte em momentos revolucionários, quando é 

nos princípios – nos quais se traduz uma nova ideia de Direito – e não nos poucos e 

precários preceitos escritos, que assenta directamente a vida jurídico-política do 

país. Mas não menos sensível se apresenta em épocas de normalidade e estabilidade 

institucional241. 
 

Os princípios orçamentários foram elaborados pelas finanças clássicas para reforçar a 

utilização do orçamento público como instrumento de controle parlamentar e democrático 

sobre a atividade financeira do Poder Executivo, e orientar a elaboração, aprovação e 

execução das leis orçamentárias
242

. 

Os mais relevantes princípios que fundamentam a elaboração, a compreensão e a 

execução do orçamento público brasileiro são: unidade, universalidade, anualidade, 

discriminação, exclusividade, legalidade, não-afetação da receita, equilíbrio, proibição de 

estorno, programação e publicidade. 

 

3.4.1 Princípio da unidade 

   

O princípio da unidade estabelece que todas as despesas e receitas do Estado estejam 

reunidas em um só orçamento, para que sua apreciação se dê em conjunto
243

.  

Na concepção clássica, o orçamento deveria se apresentar, “[...] de tal forma que fosse 

suficiente fazer duas somas para obterem-se o total das despesas e o total das receitas e uma 

                                                   
240REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 300. 
241MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: Constituição e inconstitucionalidade. 3. ed. reimp. 

Coimbra: Coimbra, 1996. tomo II, p. 226. 
242SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11. ed., rev. São Paulo: Malheiros, 1996. 

p. 671. 
243O princípio da unidade está insculpido no art. 2º, caput, da Lei nº 4.320/1964, que foi recepcionado pelo 

ordenamento jurídico.   
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subtração entre os dois totais para saber se o mesmo continha um equilíbrio, um excedente de 

receita (superávit) ou um déficit”
244

. 

 A complexidade das finanças públicas e a necessidade de sua adequação ao 

planejamento administrativo atual fizeram com que o orçamento deixasse de ser um 

documento único (unidade formal), passando a ser composto por orçamentos distintos
245

, mas 

harmônicos e articulados entre si, estruturalmente uniformes, adotando método único, para 

viabilizar a consolidação e o conhecimento do desempenho global das finanças públicas pelo 

Estado e a realização dos objetivos da política orçamentária, no exercício financeiro de um 

ano.  

O sistema jurídico admite exceção ao princípio da unidade, ao reconhecer que, no 

curso do exercício financeiro, podem ocorrer mudanças econômicas e sociais que exijam a 

complementação dos recursos programados, para garantir o atendimento às diretrizes, metas e 

objetivos do Estado ou atender a necessidades imprevisíveis e urgentes, cabendo ao Poder 

Executivo, mediante lei, com aprovação do Poder Legislativo, abrir créditos adicionais 

suplementares ou especiais; ou, por medida provisória, créditos extraordinários
246

. 

 

3.4.2 Princípio da universalidade 

 

O princípio da universalidade prescreve que deve ser lançado no orçamento o produto 

total (volume global) das despesas e receitas, sem compensações ou deduções, seja qual for a 

sua natureza, procedência ou destino, alcançando todos os Poderes, fundos, órgãos e entidades 

da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público
247

.   

O sentido de universalidade adquire característica de globalização orçamentária 

contribuindo para “[...] reunir todos os elementos substantivos necessários à articulação do 

programa total do governo [...]”
248

 e obter o equilíbrio financeiro. A razão de ser desse 

princípio é possibilitar maior transparência das finanças públicas e, assim, facilitar o controle 

político-social do orçamento público.  

                                                   
244SILVA, op. cit., p. 675. 
245A LOA compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento de seguridade social (CF, 

art. 165, § 5º).  
246CF, art. 167, V, §§ 2º e 3º; 165, § 8º; Lei nº 4.320/1964, arts. 40 a 46 e 7º.  
247CF, art. 165, § 5º; Lei nº 4.320/1964, arts. 2º, caput; 3º e 4º.  
248SILVA, op. cit., p. 676. 
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Esse princípio completa-se com a regra do orçamento bruto ou orçamento global, pela 

qual as parcelas da receita e das despesas devem figurar em seu total no orçamento público, 

vedadas quaisquer deduções (Lei nº 4.320/1964, art. 6º).  

Não se aplica o princípio da universalidade na hipótese elencada na Súmula 66 do 

STF
249

; em relação às receitas e despesas operacionais das empresas públicas, sociedades de 

economia mista e demais entidades em que a União direta ou indiretamente não detenha a 

maioria do capital social com direito a voto e que não recebam recursos do Tesouro Nacional 

a título de manutenção operacional (CF, art. 165, § 5º,  I e II); e em relação às receitas 

decorrentes de operações de crédito por antecipação de receita, às emissões de papel-moeda e 

a outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro (Lei nº 4.320/1964, art. 3º, 

parágrafo único).  

 

3.4.3 Princípio da anualidade ou periodicidade 

 

O princípio da anualidade ou periodicidade prevê que o orçamento público deve ser 

elaborado e autorizado pelo Poder Legislativo para um período determinado ou exercício 

financeiro (Lei nº 4.320/1964, art. 2º). O Brasil adotou o período anual
250

 e o ano financeiro 

que coincide com o ano calendário
251

, ou seja, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tal regra, 

contudo, poderá ser alterada por lei complementar a quem compete “dispor sobre o exercício 

financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de 

diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual”
252

. 

Na Inglaterra, justificava-se esse princípio sob o entendimento de que,  

 
Renovando periodicamente as autorizações para a cobrança dos tributos, o 

Parlamento mantinha eficaz vigilância sobre os gastos do Executivo; no caso de 

                                                   
249“É legítima a cobrança do tributo que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do 

respectivo exercício financeiro” (STF. Súmula 66). Em razão dessa orientação jurisprudencial, “[...] no Brasil 

não vigora o princípio da ‘anuidade tributária’ (não confundir com ‘anuidade orçamentária’) em que o Tributo 

para ser cobrado, além de atender às regras da legislação tributária, deveria a cada ano, estar previsto no 

orçamento, sob pena de não poder ser exigido. A propósito, vale dizer que o disposto no art. 51, segunda parte, 

da Lei nº 4.320/64 (‘... nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária ...’) não foi 

recepcionado pela Constituição Federal de 1988” (PASCOAL, Valdecir Fernandes. Direito Financeiro e 

controle externo: teoria, jurisprudência e 370 questões de concursos públicos (atualizado com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF). 4. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. p. 24). 
250CF, arts. 48, II; 165, II; e § 5º; e 166. 
251Embora o art. 34 da Lei nº 4.320/1964 faça referência ao ano civil, não é adequada essa terminologia uma vez 

que o art. 1º da Lei nº 810/1949 considera o ano civil como sendo “o período de 12 (doze) meses contados do dia 

do início ao dia e mês correspondentes do ano seguinte”, ou seja, ano civil é o período corrido de 365 dias, que 

não coincide, necessariamente, com o ano calendário que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro (Lei nº 810/1949). 
252CF, art. 165, § 9º.  Para regular a matéria, tramita, na Câmara dos Deputados, o PLP nº 135/1996. (BRASIL. 

Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar nº 135, de 1996).  
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aplicações indevidas, no exercício seguinte poderia ser negada autorização para a 

cobrança daquele tributo cuja renda foi mal aplicada253.  
 

Em relação ao orçamento, a importância do princípio da anualidade é perceptível:  

 
[...] (a) do ponto de vista político, por conceder ao Congresso Nacional a 

oportunidade de intervir periodicamente na atividade financeira, quer aprovando a 

proposta de orçamento para o período seguinte, quer fiscalizando a administração 

financeira do governo e tomando-lhes as contas; (b) do ponto de vista financeiro, 

porque marca um período durante o qual se efetuam a arrecadação e a contabilização 

dos ingressos e se comprometem as despesas autorizadas, encerrando as contas 

públicas em determinado momento; (c) do ponto de vista econômico, para o fim de 

influir nas flutuações dos ciclos econômicos254. 
 

No Brasil, a previsão orçamentária anual admite exceções: (1) quando é necessária a 

projeção de despesas de capital e outras delas decorrentes que ultrapassem o exercício 

financeiro (ações governamentais de média ou longa duração); (2) no caso de despesas 

relativas aos programas de duração continuada que excedam o exercício financeiro; (3) para 

os créditos especiais e extraordinários, quando o ato de autorização for promulgado nos 

últimos quatro meses do exercício financeiro.  

Para as duas primeiras hipóteses, a CF substituiu o Quadro de Recursos e de Aplicação 

de Capital, previsto na Lei nº 4.320/1964 (art. 23), pelo Plano Plurianual (PPA) (CF, 1988, art. 

165, § 1º), em que deverá ser incluído todo investimento cuja execução ultrapasse um 

exercício financeiro (CF, art. 167, § 1º). 

Em razão dessa regra, pode-se reconhecer um novo princípio, o da plurianualidade das 

despesas de investimento
255

, que não suprime o princípio da anualidade que “[...] sobrevive e 

revive no sistema, com caráter dinâmico-operativo, porquanto o plano plurianual constitui 

regra sobre a realização das despesas de capital e das relativas aos programas de duração 

continuada, mas não é operativo por si, e sim por meio do orçamento anual”
256

. 

Atendendo ao princípio da plurianualidade, a despesa para a execução dos planos ou 

programas estatais de médio ou longo prazo e dos programas de duração continuada deve 

estar prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no PPA, uma vez que ultrapassa o exercício 

financeiro vigente. 

Os créditos especiais e extraordinários, em regra, terão vigência no exercício 

financeiro em que forem autorizados. Caso o ato de autorização ocorra nos últimos quatro 

                                                   
253GIACOMONI, James. Orçamento público. 15. ed., ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010. p. 73. 
254SILVA, op. cit., p. 674. 
255SILVA, op. cit., p. 675. 
256SILVA, loc. cit. 
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meses do exercício financeiro em curso, serão reabertos os limites de seus saldos e haverá sua 

incorporação ao orçamento público do exercício financeiro subsequente (CF, 1988, art. 167, § 

2º).  

 

3.4.4 Princípio da discriminação ou especialização 

 

Em razão do princípio da discriminação ou especialização, “[...] as despesas públicas 

devem ser descritas no orçamento detalhadamente, ou seja, classificadas de acordo com a sua 

função/destinação”
257

.   

Extrai-se esse princípio da Lei nº 4.320/1964 que prevê: “a Lei de Orçamento não 

consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, 

material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras [...]” (art. 5º)
258

; e “a 

discriminação da despesa far-se-á, no mínimo por elementos” (art. 15), que é o “[...] 

desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se 

serve a administração pública para consecução dos seus fins” (art. 15, § 1º), em cada unidade 

administrativa ou órgão do governo. 

Com a classificação das despesas de modo preciso, claro e detalhado, o dispêndio público 

torna-se transparente e o controle político-social sobre a atividade financeira do Estado é 

facilitado.  

  

3.4.5 Princípio da exclusividade da matéria orçamentária 

  

 O princípio da exclusividade da matéria orçamentária está inserido na CF (art. 165, § 

8º), que prevê:  

 

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 suplementares259 e contratação de operações de crédito260, ainda que por 

antecipação de receita261, nos termos da lei262. 

                                                   
257HENRIQUES, Elcio Fiori. Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Disposição preliminar: (arts. 1o a 8o). In: 

CONTI, José Mauricio (Coord.). Orçamentos públicos: a Lei 4.320/64 comentada. 2. ed. rev. atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010. p. 44. 
258Ressalvado o disposto na Lei nº 4.320/1964 que dispõe: Art. 20. “Os investimentos serão discriminados na Lei 

de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Parágrafo único. Os programas especiais de 

trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da 

despesa poderão ser custeados por dotações globais, classificadas entre as Despesas de Capital” (Lei nº 

4.320/1964).  
259Créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária (Lei nº 4.340/1964, art. 41, I). 
260Silva critica a referência no dispositivo ao termo “contratação de operações de crédito” aduzindo: “[...] piorou 

aqui a redação, porque ‘contratação de operações de crédito’ não é correto; ou é ‘contratação de crédito’ ou 
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A necessidade de o ordenamento jurídico, expressamente, estabelecer a exclusividade 

da previsão da receita e fixação da despesa, no orçamento anual,  

 
[...] decorreu do abuso que se verificava na votação dos orçamentos durante a 
República Velha, quando, por meio de emendas à proposta do Executivo, Deputados 

e Senadores introduziam na lei orçamentária matérias absolutamente estranhas ao 

direito financeiro, o que gerava as chamadas caudas orçamentárias ou orçamentos 

rabilongos na expressão de Ruy Barbosa263. 
  

A vedação legal não impede, contudo, a inserção de conteúdo programático do 

governo no orçamento público, mas visa a “[...] evitar que se incluam na lei orçamentária 

normas relativas a outros campos jurídicos [...]”
264

, como o tributário (criar tributos, aumentar 

alíquotas etc.) e o administrativo (fixar remuneração de servidores, criar cargos, gratificações 

etc.), geralmente de caráter político-demagógico.  

 

3.4.6 Princípio da legalidade ou reserva da lei 

  

O princípio da legalidade ou reserva da lei é elementar a todo o sistema jurídico positivo 

(CF, 1988, art. 5º, II) que, ao impor a submissão do Estado à lei, serve de freio aos devaneios e 

desmandos dos governantes e contrapõe-se  

 
[...] visceralmente, a quaisquer tendências de exacerbação personalista dos 

governantes. Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, 

contra o qual irrompeu, até as manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas dos 
países subdesenvolvidos. O princípio da legalidade é o antídoto natural do poder 

monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a idéia de soberania popular, de 

exaltação da cidadania. Nesta última se consagra a radical subversão do anterior 

esquema de poder assentado na relação soberano-súdito (submisso)265. 
 

Em matéria orçamentária, o princípio da legalidade “[...] tem o mesmo fundamento do 

princípio da legalidade geral, segundo o qual a Administração se subordina aos ditames da 

                                                                                                                                                               
‘operações de crédito’; esta é contratação” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11. 

ed. rev. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 672). 
261Sobre o enunciado da lei, Oliveira esclarece “a operação para antecipação de receita significa que, no início do 

ano, normalmente, o governo não tem caixa para suportar os gastos iniciais, especialmente aqueles relativos ao 

pagamento do funcionalismo público. Logo, tem de obter financiamento perante bancos comuns para suportar os 

gastos iniciais, até que haja ingresso de dinheiro” (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito 

Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 327). 
262A Lei nº 4.320/1964 prevê que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para abrir créditos 

suplementares até determinada importância e realizar operações de crédito por antecipação da receita, para 

atender a insuficiências de caixa (art. 7º). 
263SILVA, op. cit., p. 672. 
264SILVA, loc. cit. 
265MELO, Celso Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 3. ed., rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1992. p. 49. 
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lei”
266

. Em atenção a esse princípio, planos, programas, realização de despesas dentre outros, 

somente podem ser autorizados mediante lei.  

 

3.4.7 Princípio da não-afetação da receita ou não-vinculação da receita 

   

 O princípio da não-afetação da receita ou não-vinculação da receita estabelece que o 

legislador não pode vincular receitas públicas a determinadas despesas, órgãos ou fundos, 

deixando o Poder Executivo livre para dispor de recursos de acordo com as necessidades
267

.  

Esse princípio visa a ilidir a mutilação das verbas públicas e justifica-se na medida         

em que  

 
O Estado deve ter disponibilidade da massa de dinheiro arrecadado, destinando-o a 
quem quiser; dentro dos parâmetros que ele próprio elege como objetivos 

preferenciais. Não se pode colocar o Estado dentro de uma camisa de força, 

minguando seus recursos, para que os objetivos traçados não fiquem ou não venham 

a ser frustrados. Deve haver disponibilidade para agir268.  
   

A CF (art. 167, IV) adotou a vedação de afetação da receita apenas em relação aos 

impostos, mas ressalvou: 

 

A repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 

159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 

administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 

212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação 

de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4 deste artigo.  

  

O direcionamento de receitas públicas para determinadas finalidades estatais tem sido 

adotado diante da falta de compromisso de governantes em executar seus próprios programas 

de governo de acordo com as leis orçamentárias aprovadas pelo Poder Legislativo; visa a 

garantir o mínimo para as áreas consideradas essenciais ao desenvolvimento do Estado, como  

educação e saúde, independentemente da orientação ideológica do governante; e possibilita 

                                                   
266SILVA, op. cit., p. 677. 
267“EMENTA: Referendo de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Vinculação de receitas 

tributárias a determinados setores da política educacional. Cautelar referendada para suspender a vigência do § 1º 

do art. 309, do caput e § 5º do art. 314 e da expressão ‘e garantirá um percentual mínimo de 10% (dez por cento) 
para a educação especial’, contida na parte final do § 2º do art. 314, todos da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que são inconstitucionais as 

normas que estabelecem vinculação de parcelas das receitas tributárias a órgãos, fundos ou despesas, seja porque 

desrespeitam a vedação contida no art. 167, inc. IV, da Constituição da República, seja porque restringem a 

competência constitucional do Poder Executivo para a elaboração das propostas de leis orçamentárias. 

Precedentes [...]” (STF.  ADI 4.102).  
268OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 

328. 
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maior transparência quanto ao gasto público e controle pela sociedade e pelos órgãos 

competentes.  

Contudo, para se desvencilhar das amarras da vinculação de receita, foi promulgada a 

Emenda Constitucional de Revisão nº 01/1994, que criou o Fundo Social de Emergência 

(FSE), com o objetivo de sanear financeiramente a Fazenda Pública Federal e de manter a 

estabilidade econômica para vigorar nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, desvinculando 

vinte por cento (20%) do produto da arrecadação de impostos e contribuições da União. Findo 

o prazo de vigência do FSE, foi promulgada a EC nº 10/1996 que o prorrogou para os 

exercícios de 1996 e 1997, com o nome de Fundo de Estabilização Fiscal (FEF); e em 1997, 

foi promulgada a EC nº 17/1997 que prorrogou a desvinculação das receitas até 1999. 

A EC nº 27/2000 substituiu a FEF e criou a Desvinculação das Receitas da União 

(DRU) que desvinculou vinte por cento (20%) da arrecadação de impostos e contribuições 

sociais da União, pelo período de 2000 a 2003. Em seguida, a EC nº 42/2003 permitiu a 

desvinculação de vinte por cento (20%) das receitas da União, ampliando o seu alcance para 

incluir na desvinculação a CIDE, ampliando o prazo até 2007. A EC nº 56/2007, sem 

especificar qualquer destinação ao recurso, manteve a desvinculação de órgão, fundo ou 

despesa, até 31 de dezembro de 2011, de vinte por cento (20%) da arrecadação da União de 

impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que 

fossem criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais.  

A EC n° 68/2011, manteve a desvinculação até 31 de dezembro de 2015, nos mesmos 

termos da EC n° 56/2007, ressaltando que a desvinculação não reduzirá a base de cálculo das 

transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
269

, nem a base de cálculo das 

destinações a que se refere o art. 159, I, “c” da CF. Excetuam-se da desvinculação a 

arrecadação da contribuição social do salário-educação e os recursos para manutenção e 

desenvolvimento do ensino (CF, art. 212). A DRU é um “[...] cheque em branco para o Sr. 

Presidente da República gastar à sua discrição e não segundo a destinação legal”
270

, e 

representa uma tentativa de diminuir o escudo de proteção financeira que o constituinte quis 

conferir a áreas prioritárias como educação e saúde.  

Não se aplica esse princípio às receitas públicas que são, desde a origem, vinculadas à 

execução de determinadas despesas, como, as taxas
271

 que são atreladas à realização de 

                                                   
269CF, art. 153, § 5º; art. 157, I; art. 158, I, II; e art. 159, I, II, “a”, “b” e “d”. 
270HARADA, Kiyoshi. Orçamento anual: contradições. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, 

ano 13, n. 62, p. 131, maio/jun. 2005. 
271“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 104, inciso III, da Lei n. 1.071/90, do Estado de Mato 

Grosso do Sul, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei n. 2.049/99. Emolumentos. Serventias extrajudiciais. 
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despesas ou atividades estatais certas (CF, art. 145, II); os empréstimos compulsórios que se 

caracterizam pelo comprometimento a determinadas finalidades, como atender despesas 

extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência ou a 

programas de investimento público (CF, art. 148). Além desses, são excluídos da proibição de 

afetação a contribuição de melhoria e as contribuições sociais (CF, art. 204, parágrafo único). 

 

3.4.8 Princípio do equilíbrio orçamentário 

  

Em sentido contábil, o equilíbrio financeiro implica que o montante da despesa 

autorizada seja equivalente ao volume da receita prevista para o exercício financeiro. Essa 

regra vigorou para o orçamento público, na época clássica, que considerava que “[...] só 

haveria equilíbrio orçamentário caso as despesas públicas fossem financiadas exclusivamente 

com receitas próprias, excluindo-se as chamadas receitas creditícias (operações de crédito 

geradoras de dívidas)”
272

. 

Considera-se em desequilíbrio o orçamento público em que: “[...] o montante da 

despesa autorizada for superior à receita estimada, ocorrendo aí o déficit [...]” ou “[...] quando 

a estimativa da receita supera a despesa autorizada, caso em que se tem superávit”
273

. 

A partir da crise financeira de 1929, houve uma relativização do princípio do 

equilíbrio, e a intervenção do Estado no domínio econômico permitiu que “[...] em certas 

conjunturas, um orçamento deficitário ou desequilibrado em que o gasto público, também 

financiado por operações de crédito, [seja] um instrumento de combate à recessão e à 

depressão econômica”
274

. 

 Atualmente, “[...] prevalece o pensamento de que não cabe à economia equilibrar o 

orçamento, mas ao orçamento equilibrar a economia, isto é, o equilíbrio orçamentário não pode 

                                                                                                                                                               
destinação de recursos a fundo especial criado para promover expansão e desenvolvimento dos juizados 

especiais. Violação do art. 167, inciso V, da Constituição do Brasil. Não ocorrência. 1. Preceito de lei estadual 

que destina 3% [três por cento] dos emolumentos cobrados pelas serventias extrajudiciais ao Fundo Especial 

para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do Estado do Mato Grosso do Sul não ofende o disposto no art. 167, V, da Constituição do Brasil Precedentes. 2. 
A norma constitucional veda a vinculação da receita dos impostos, não existindo, na Constituição, preceito 

análogo pertinente às taxas. Pedido julgado improcedente” (STF.  ADI 2.129).  
272PASCOAL, Valdecir Fernandes. Direito Financeiro e controle externo: teoria, jurisprudência e 370 questões 

de concursos públicos (atualizado com a lei de responsabilidade fiscal – LRF). 4. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 

2004. p. 31. 
273SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11. ed., rev. São Paulo: Malheiros, 1996. 

p. 673. 
274PASCOAL, loc. cit. 
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ser entendido como um fim em si mesmo, mas como um instrumento a serviço do 

desenvolvimento da nação”
275

. 

 A CF (art. 166, § 8º) previu a possibilidade de desequilíbrio contábil orçamentário, 

quando estabeleceu que  

 
Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 

orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 

conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e 

específica autorização legislativa. 

 

  No entanto, a meta pelo equilíbrio das contas prevalece na Lei Maior, quando limita a 

possibilidade de endividamento, estabelece mecanismo de controle das despesas, proíbe 

abertura de crédito suplementar ou especial sem a indicação de recursos correspondentes etc. 

Na perspectiva do equilíbrio fiscal, a Lei Complementar nº 101/2000 estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe “[...] 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 [...]” (art. 1º, § 1º), relativos à despesa com 

pessoal e seguridade social, dívidas consolidada e mobiliária, operação de créditos, renúncia 

de receita, dentre outros. 

Embora o equilíbrio orçamentário de um país não seja perceptível em moldes 

exclusivamente matemáticos, ou seja, despesa igual à receita, o controle orçamentário, 

baseado em circunstâncias conjunturais e fatores econômicos, é essencial para o 

desenvolvimento econômico e social. 

 

3.4.9 Princípio da proibição de estorno 

   

 O princípio da proibição de estorno visa a abolir o expediente utilizado pela 

Administração de transferência das sobras de determinadas receitas para suprir dotações 

esgotadas ou insuficientes. 

A partir da CF de 1988, a transposição, o remanejamento ou a transferência de 

recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, assim como 

a utilização de recursos dos orçamentos fiscal e seguridade social para suprir necessidade ou 

                                                   
275HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 67. 
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cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, necessitam de prévia autorização legislativa 

(CF, art. 167, VI e VIII).  

 

3.4.10 Princípio da programação 

  

 O princípio da programação estabelece que ao orçamento caiba enfatizar as metas e os 

objetivos a serem alcançados pelo Poder Executivo, auxiliando e otimizando o plano de ação 

governamental
276

, ou seja, “[...] compreende a formulação dos objetivos a serem atingidos, a 

fixação de prioridades e a especificação das ações a serem empreendidas para a sua realização 

concreta”
277

. 

A programação da execução orçamentária deve compreender que  

 
[...] a realização das despesas autorizadas pela lei orçamentária anual, que estabelece 

apenas os montantes globais, relacionados a todo o exercício, depende da 

disponibilidade de recursos financeiros no momento da execução, razão pela qual 
afigura-se imperiosa a elaboração de uma programação que permita a realização dos 

gastos em harmonia com a entrada de recursos278. 

 

A programação deve ser clara e representar a mais aproximada possível realidade 

financeira. Assim, o orçamento deve ser redigido em linguagem simples, compreensível para 

o homem comum, sendo os termos e cálculos próprios do direito financeiro acompanhados de 

notas explicativas com informações sobre programação orçamentária e metas governamentais.   

A exatidão é um atributo que deve acompanhar os valores orçamentários, não sendo 

adequado superdimensionar ou subdimensionar receita e despesa, na expectativa da 

ocorrência de contingenciamento ou abertura de créditos adicionais no curso da execução 

orçamentária. 

 

3.4.11 Princípio da publicidade 

 

A publicidade é da essência do ato administrativo e da lei
279

. Em sede orçamentária, 

além da publicação do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 

                                                   
276CF, arts. 48, II; e 165, § 4º. 
277DALLARI, Adilson Abreu. Lei Orçamentária: processo legislativo, peculiaridades e decorrências. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, ano 33, n. 129, p. 158, jan./mar. 1996. 
278DALLAVERDE, Alexsandra Katia. Da programação da despesa (arts. 47 a 50). In: CONTI, José Mauricio 

(Coord.). Orçamentos públicos: a Lei nº 4.320/64 comentada. 2. ed., rev. atual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 175. 
279A CF considera o respeito ao princípio da publicidade como imperativo para a Administração Pública (CF, art. 

37, caput). 
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da Lei Orçamentária Anual (LOA), o Poder Executivo, para propiciar o acompanhamento da 

execução do orçamento, deverá publicar, em órgão oficial até trinta dias após o encerramento 

de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária; e até o final dos meses de 

maio, setembro e fevereiro, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada 

quadrimestre, em audiência pública, perante a Comissão mista permanente de Senadores e 

Deputados do Congresso Nacional
280

.  

A divulgação ampla, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, dos planos, 

diretrizes e lei orçamentária; das prestações de contas e respectivo parecer prévio; do 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal e suas versões 

simplificadas torna a Administração transparente e viabiliza o controle interno, externo e 

popular da gestão pública
281

.  

 

3.5 Leis do planejamento orçamentário 

 

O Congresso Nacional, a partir de iniciativa privativa
282

 e vinculada
283

 do Poder 

Executivo, fixará três planejamentos orçamentários
284

: o PPA, a LDO e a LOA, sendo que 

esta última subdivide-se em orçamento fiscal, orçamento de investimentos e orçamento da 

seguridade social (CF, art. 165). 

Os planejamentos orçamentários devem ser integrados de forma harmônica: o 

orçamento anual deve respeitar as diretrizes orçamentárias, ambos devem estar de acordo com 

o orçamento plurianual, e esse conjunto normativo deve retratar a estratégia e viabilizar o 

plano econômico e de desenvolvimento social do governo
285

, visando a alcançar a eficiência e 

                                                   
280 CF, art. 165, § 3º e LC nº 101/2000, art. 9º, § 4º.  
281LC nº 101/2000 dedica o capítulo IX à transparência, ao controle e à fiscalização da gestão fiscal (arts. 48 e 

segs). 
282“Compete privativamente ao Presidente da República: [...] XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano 

plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição 

[...]” (CF, art. 84). 
283O Poder Executivo, no tempo definido em lei, terá que tomar as providências necessárias à remessa do  projeto 

das leis orçamentárias ao Congresso Nacional. 
284A regulamentação quanto ao exercício financeiro, à vigência, aos prazos, à elaboração e à organização do PPA, 

da LDO e da LOA, caberá à lei complementar (CF, art. 165, § 9º). Até que sobrevenha a lei complementar “[...] a 

que se refere o art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas: I - o projeto do plano plurianual, para 
vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até 

quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento da sessão legislativa; II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito 

meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do 

primeiro período da sessão legislativa; III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro 

meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão 

legislativa” (CF, ADCT, art. 35, § 2º). 
285CF, arts. 165, §§ 4º e 7º; 166, § 4º. 
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a eficácia, pois não basta que “[...] se façam bem as coisas que se fazem (eficiência), mas que 

se façam as coisas que realmente importam fazer porque são socialmente desejáveis”
286

.  

 Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o 

orçamento, sendo que a União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, o que não exclui a 

competência suplementar dos Estados (CF, art. 24, II, §§ 1º e 2º ). Os Municípios, embora não 

possuam originariamente competência para legislar sobre orçamento, poderão suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber (CF, art. 30, II).  As regras orçamentárias, 

previstas na CF, devem ser adaptadas para os Estados, Distrito Federal e Municípios pelas 

Constituições Estaduais e Constituição Distrital e Leis Orgânicas Municipais, 

respectivamente. 

Além das disposições constitucionais, as finanças públicas devem atender aos 

preceitos fixados na Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e, no que não conflitar, a Lei nº 

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. 

 

3.5.1 Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual  

  

A lei que institui o PPA fixa os programas e as metas governamentais de longo prazo, 

podendo ser utilizado como mecanismo de estabilidade econômica e controle do déficit 

público, ou seja, “é planejamento conjuntural para a promoção do desenvolvimento 

econômico, do equilíbrio entre as diversas regiões do país e da estabilidade econômica”
287

.   

Prevê a CF que “a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, oobjetivos e metas da administração pública federal para as 

despesas de capital
288

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

continuada” (CF, art. 165, § 1º). 

                                                   
286NASCIMENTO, Carlos Valder do. LC n. 101, de 4 de maio de 2000. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 

NASCIMENTO, Carlos Valder do. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011. p. 52. 
287TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 17. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 
p. 172. 
288As despesas de capital se classificam em: Investimentos, Inversões Financeiras, Transferências de Capital. Os 

investimentos são dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de 

imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de 

trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de 

empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. As Inversões Financeiras são dotações destinadas a: 

aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de 

empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; 



82 
 

 

 

O PPA tem como função reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 

populacional (CF, art. 165, § 7º), sendo para tanto permitido, por exemplo, no âmbito 

tributário, incentivos fiscais, destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento 

socioeconômico entre as diferentes regiões do país (CF, art. 151, I). Para garantir a 

continuidade dos programas governamentais, sua duração é de quatro anos, com início de sua 

contagem no segundo ano de cada mandato governamental, e seu término até o final do 

primeiro ano do mandato subsequente. 

O PPA serve de orientação para as demais leis orçamentárias, contudo depende da 

LOA para ter eficácia quanto à realização das despesas. Sua importância decorre da 

possibilidade de ultrapassar os limites de vigência dos respectivos créditos orçamentários (CF, 

art. 57, I), mas, por se tratar de mera programação econômica, “[...] pode haver alteração do 

PPA na fluência de seus efeitos, isso durante o período de sua vigência”
289

, desde que 

alteradas as circunstâncias econômicas e sociais do Estado.  

A LDO foi introduzida pela CF de 1988 e  

 
Compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as 

despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração 

da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 

estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento290. 

 

Trata-se de lei anual
291

 que viabiliza a transparência ao processo orçamentário; amplia 

a participação do Poder Legislativo na regulação das finanças públicas; permite a aferição do 

cumprimento dos objetivos e metas fixados pela Administração Pública e, “[...] 

                                                                                                                                                               
constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, 
inclusive operações bancárias ou de seguros. As Transferências de Capital são dotações para investimentos ou 

inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar independentemente de 

contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo 

derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para 

amortização da dívida pública (Lei nº 4.320/1964, art. 12). 
289OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 330. 
290 CF, art. 165, § 2º. Para a lei, são agências financeiras oficiais de fomento a Caixa Econômica Federal, o 

Banco do Brasil S.A., o Banco do Nordeste do Brasil S.A., o Banco da Amazônia e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. 
291O caráter anual “[...] exsurge da determinação de incluir as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente e orientar a elaboração do orçamento anual. Isto quer dizer que todos os anos a lei de diretrizes deve 
anteceder à lei orçamentária anual” (HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 19. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. p. 77). Mas, adverte Pascoal, “valendo-nos do conceito jurídico de vigência, há que se concluir que 

a LDO vigora por mais de um ano. Normalmente é aprovada em meados do exercício financeiro, orientando a 

elaboração da LOA no segundo semestre e continuando em vigor até o final do exercício financeiro subseqüente. 

Diga-se, contudo, que, embora a vigência formal seja maior que um ano, a LDO traça as metas e as prioridades 

da Administração apenas para o exercício subseqüente” (PASCOAL, Valdecir Fernandes. Direito Financeiro e 

controle externo: teoria, jurisprudência e 370 questões de concursos públicos (atualizado com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF)) 4. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. p. 41). 
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progressivamente vem sendo utilizada como veículo de instruções e regras a serem cumpridas 

na execução do orçamento”
292

. 

Para alcançar seus objetivos, além do atendimento ao previsto na CF, a LDO deverá 

dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e forma de limitação de empenho e 

movimentação financeira (contingenciamento); normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; demais 

condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (LC nº 

101/2000, art. 4º).  

Prevê a Lei Complementar nº 101/2000 que o projeto de LDO será integrado de Anexo 

de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se 

referirem e para os dois seguintes; avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano 

anterior; demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo 

que justifiquem os resultados pretendidos; evolução do patrimônio líquido; avaliação da 

situação financeira e atuarial; demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 

receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LC nº 

101/2000, art. 4º, §§ 1º e 2º).  

Além disso, a LDO conterá Anexo de Riscos Fiscais, “onde serão avaliados os 

passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 

providências a serem tomadas, caso se concretizem”; e anexo específico com “os objetivos 

das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para 

seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício 

subsequente” (LC nº 101/2000, art. 4º, §§ 3º e 4º).  

A LDO exerce a função de integração entre o planejamento, com a indicação das 

prioridades e dos critérios para a elaboração da LOA; e a execução orçamentária, com a 

regulação dos meios de operacionalização para a obtenção dos resultados, compatibilizando, 

assim, o PPA à LOA. 

É importante notar que, embora a LDO não tenha caráter vinculante em relação à 

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

Municípios (concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, 

empregos e funções, alteração de estrutura de carreiras, admissão ou contratação de pessoal, a 

qualquer título, pela administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e 

                                                   
292GIACOMONI, James. Orçamento público. 15. ed., ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010. p. 225. 
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mantidas pelo Poder Público) só poderá ser realizada se houver prévia e suficiente dotação 

orçamentária para atender às projeções da nova despesa de pessoal; e se houver autorização 

específica na LDO, salvo as empresas púbicas e as sociedades de economia mista (CF, art. 

169, § 1º). No curso do exercício financeiro, a LDO não poderá ser alterada, uma vez que 

orientou a feitura da LOA, que está sendo executada e que deve ser compatível com aquela
293

.  

A LOA é uma norma descritiva, para um exercício financeiro
294

, que estima a receita e 

fixa a despesa, retratando a política econômico-financeira e o programa de trabalho do 

governo, estabelecidos no PPA e na LDO (CF, art. 165, § 8º). O seu projeto de lei deverá ser 

“acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 

decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 

tributária e creditícia” (CF, art. 165, § 6º).  

Integram a LOA o “orçamento fiscal, referente aos Poderes da União, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público”; “o orçamento de investimento das empresas em que a União, 

direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto”; e “o 

orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 

administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 

Poder Público” (CF, art. 165, § 5º). O orçamento fiscal e o orçamento de investimento, 

“compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades 

inter-regionais, segundo critério populacional” (CF, art. 165, § 7º).  

A Lei nº 4.320/1964 apresenta detalhadamente os documentos que instruem a LOA; 

enfatiza a necessidade de que todas as receitas, inclusive as de operações de crédito 

autorizadas em lei
295

, e as despesas devam integrar o referido instrumento normativo; realça a 

proibição de que a Lei de Orçamento consigne dotações globais
296

, referentes a despesas de 

pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras; e determina que 

todas as receitas e despesas constem na Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 

deduções (Lei nº 4.320/1964, arts. 2º a 8º). A Lei Complementar nº 101/2000 acrescenta 

outras exigências para a LOA
297

.  

                                                   
293OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 335. 
2941º de janeiro a 31 de dezembro. 
295Não devem integrar a LOA as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e 

outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros (art. 3º, § único). 
296Ressalvado o disposto no art. 20, parágrafo único, da Lei 4.320/1964. 
297“O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de 

diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: I - conterá, em anexo, demonstrativo da 

compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata 

o § 1º do art. 4º; II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem 
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Durante a execução da LOA, são possíveis correções de meras imprecisões materiais, 

mas é inadmissível sua substituição
298

; e pode haver alteração nas previsões orçamentárias 

com o contingenciamento das despesas, pelo Poder Executivo (LC nº 101/2000, art. 9º), 

abertura de créditos adicionais, transposição, remanejamento ou transferência de recursos de 

uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro (CF, art. 167, V e VI). 

 

3.5.2 Processo de elaboração das leis orçamentárias 

 

Os projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA, de iniciativa privativa e indelegável do 

Presidente da República
299

, são apreciados pelas duas Câmaras do Congresso Nacional
300

, na 

forma do regimento comum
301

 e seguem as normas do processo legislativo estabelecidas na 

CF
302

 e, no que não conflitar, as regras fixadas na Lei nº 4.320/1964 para a elaboração da 

proposta orçamentária, englobando as previsões plurianuais e anuais e a Lei do Orçamento
303

. 

Enquanto não for editada lei complementar (CF, art. 165, § 9º, I e II), o Presidente da 

República deverá enviar o projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional até 31 de agosto 

(CF. ADCT, art. 35, § 2º), data que também é seguida pelos Estados e Municípios, não 

havendo disposição em contrário nas Constituições Estaduais ou nas Leis Orgânicas 

Municipais. 

                                                                                                                                                               
como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 

continuado; III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na 

receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: a) (Vetada); b) 

atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. § 1º Todas as despesas 

relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária 

anual. § 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional. § 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a 

variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica. § 4º É 

vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. § 5º A lei 

orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não 

esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 

da Constituição. § 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central 

do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e 

assistência aos servidores, e a investimentos. § 7º (Vetado)” (LC nº 101/2000, art. 5º). 
298OLIVEIRA, op. cit., p. 338. 
299Na esfera do Executivo, cabe à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) a elaboração da LOA. 
300“É interessante e relevante notar que o Brasil, diferentemente de grande parte dos outros países, adota um 
sistema de planejamento fundado em leis, e não em atos administrativos, o que o torna mais democrático, pois 

insere o Poder Legislativo no planejamento governamental, que não fica a cargo exclusivo do Poder Executivo” 

(CONTI, José Maurício. Planejamento e responsabilidade fiscal. In: SCAFF, Fernando Facury; CONTI, José 

Mauricio. Lei de Responsabilidade Fiscal: 10 anos de vigência – questões atuais. Florianópolis: Conceito 

Editorial, 2010. p. 52). 
301Congresso Nacional, Resolução n° 01 de 1970.  
302CF, arts. 59 e seguintes; 84, XXXIII, parágrafo único e 166. 
303Lei nº 4.320/1964, arts. 22 e seguintes. 
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O Presidente da República tem competência para enviar mensagem ao Congresso 

Nacional propondo modificação aos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA, enquanto não 

iniciada a votação na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta (CF, art. 166, § 5º).  

O Poder Judiciário e o Ministério Público elaborarão suas propostas orçamentárias 

dentro dos limites estabelecidos na LDO. No âmbito da União, a proposta do Poder Judiciário 

é encaminhada pelos Presidentes do STF e dos Tribunais Superiores
304

. Caso os órgãos do 

Poder Judiciário e do Ministério Público não encaminhem as respectivas propostas 

orçamentárias dentro do prazo previsto na LDO, o Poder Executivo considerará, para fins de 

consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na LOA vigente, ajustados 

de acordo com os limites estipulados com os demais Poderes na LDO (CF, arts. 99, § 3º e 127, 

§ 4º). Caso as propostas do Poder Judiciário e do Ministério Público sejam encaminhadas em 

desacordo com os limites estipulados na LDO, o Poder Executivo procederá aos ajustes 

necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária (CF, arts. 99, § 4º e 127, § 5º). 

No processo orçamentário, não é cabível, como regra, a medida provisória, salvo nos 

casos de despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna 

ou calamidade pública
305

.  

No Congresso Nacional, caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e 

Deputados examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA
306

; 

exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais 

comissões do Congresso Nacional e de suas Casas e emitir parecer sobre as emendas aos 

referidos projetos de lei. Qualquer parlamentar poderá apresentar emendas à Comissão mista 

que sobre elas emitirá parecer para apreciação pelo plenário das duas casas do Congresso 

Nacional. A Comissão mista ficará incumbida da redação final do projeto de lei (CF, art. 166, 

§§ 1º e 2º). 

As emendas ao projeto de lei da LOA ou aos projetos que o modifiquem somente 

poderão ser aprovadas se compatíveis com o PPA e com a LDO (CF, art. 166, §§ 3º e 4º); se 

visarem à correção de erros ou omissões
307

 ou forem relacionadas com os dispositivos do 

                                                   
304CF, arts. 99, §§ 1º e 2º e 127, § 3º. 
305CF, arts. 62, § 1º, inciso I, alínea “d” e 167, § 3º. 
306O Congresso Nacional não detém informações pormenorizadas dos diversos órgãos responsáveis pelas 

despesas o que dificulta a apreciação técnica de cada uma das dotações orçamentárias. 
307“As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na 

legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e 

serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes 

àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. § 1º Reestimativa de receita por 

parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. [...]” (LC 

nº 101/2000, art. 12). 
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texto do projeto de lei
308

; se indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os 

provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e 

seus encargos; serviço da dívida; transferências tributárias constitucionais para Estados, 

Municípios e Distrito Federal.  

Por meio das emendas, é possível criar novas despesas, desde que sejam indicados os 

recursos necessários, os quais devem ser provenientes de anulação de outra despesa, 

ressalvadas as dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida e transferências 

tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal. Alteração da 

destinação da despesa apenas poderá recair sobre verbas discricionárias e devem ser feitas 

mediante compensação por cortes em outros itens da mesma pauta. Admite-se, ainda, que o 

Congresso Nacional, mediante análise técnica, se entender que a receita foi subestimada, 

aumente a despesa fixada no orçamento com base em uma nova estimativa dos recursos a 

serem angariados
309

.  

Recentemente, a EC n° 86/2015 alterou os arts. 165, 166 e 198 da CF, tornando 

obrigatória a execução da programação orçamentária e financeira constante de emendas 

individuais no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida 

prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual 

será destinada a ações e serviços públicos de saúde
310

, salvo em caso de impedimentos de 

ordem técnica em que serão adotadas medidas que estabelece
311

. 

A modificação constitucional decorreu da incansável luta do Poder Legislativo para 

que o orçamento público, de meramente autorizativo, se tornasse impositivo, ou seja, de 

                                                   
308Chamadas “emendas de redação” que visam dar maior clareza e precisão ao texto da lei. 
309Esse procedimento, geralmente, é utilizado “[...] porque a margem para alterações do orçamento é mínima” e 

“alegam os congressistas que precisam ter voz no processo orçamentário e mostrar serviço às comunidades que 
representam, inserindo verbas que as beneficiem” (VELLOSO, Raul. Orçamento da União: equilibrando receita 

e despesa. In: CANELA, Guilherme (Org.). Políticas públicas sociais e os desafios para o jornalismo. São 

Paulo: Cortez, 2008. p. 144). 
310A destinação das emendas para a saúde nem sempre coincidirá com a alocação de recurso para programas do 

Ministério da Saúde, podendo destinar-se a despesas avulsas que pouco impactarão nos indicadores de saúde da 

população. 
311 “Art. 166 [...] § 9°. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% 

(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder 

Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde [...] § 11 É 

obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9° deste artigo, em 

montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no 
exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei 

complementar prevista no § 9° do art. 165. § 12 As programações orçamentárias previstas no § 9° deste artigo 

não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica [...] § 17 Se for verificado que a 

reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida 

na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no § 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma 

proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. § 18. Considera-se equitativa a 

execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas 

apresentadas, independentemente da autoria” (CF, art. 166). 
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instrumento de autorização ou pré-condição de despesa, passasse a impor a obrigação de o 

Poder Executivo cumprir a programação orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional, 

não podendo contingenciar verbas não obrigatórias sob o argumento de conveniência e 

oportunidade administrativa.  

Rotineiramente, o Chefe do Poder Executivo contingencia recursos destinados a 

emendas de parlamentares que não constituem sua base de governo e executa despesa 

daquelas, de autoria de seus aliados
312

. A EC n° 86/2015 visa a por “fim à subserviência do 

Legislativo em relação ao Executivo e, por tabela, limitar o pouco republicano balcão de 

negócios que tem sido estabelecido, entre esses dois Poderes, em torno da execução 

orçamentária”
313

.  

Apesar do avanço rumo ao orçamento impositivo, cujo modelo extremo obriga a 

execução da totalidade da previsão orçamentária, pendem sobre a EC n° 86/2015 severas 

críticas no sentido de que, ao tornar impositiva a execução de emendas orçamentárias 

individuais, são atendidos, em regra, projetos pontuais dos Estados de origem do parlamentar 

e seus interesses pessoais e não os da Nação. 

Com a adoção do modelo impositivo, apenas no tocante às emendas parlamentares 

individuais, o Congresso Nacional continua sem interferir na formatação das políticas 

públicas essenciais constantes no projeto de lei orçamentária, elaborado e encaminhado pelo 

Poder Executivo, permanecendo alheio ao debate político sobre a definição de, em que e 

quanto gastar diante de receitas limitadas. 

Na construção do orçamento, “ao invés de os parlamentares buscarem controlar os 

gastos do Executivo”, não raras vezes, são os que os “engordam com o fim de satisfazerem o 

interesse, única e restritamente, daqueles que os apoiaram financeiramente durante a 

campanha política”. O interesse de toda a coletividade sucumbe e o Poder Legislativo que 

deveria fazer o controle político dos gastos, acaba contribuindo para o desequilíbrio 

econômico, direcionando as dotações orçamentárias para setores que não visam a suprir 

necessidade pública
314

. 

                                                   
312Pela regra da EC n° 86/2015, havendo necessidade de contingenciamento, o corte orçamentário deverá ser 

equitativo entre emendas de parlamentares aliados ou não, e na mesma proporção das demais despesas não 

obrigatórias. 
313MENDONÇA, Eduardo. Constituição e sociedade: o falso orçamento impositivo. Disponível em: 

<http://jota.info/constituicao-e-sociedade-o-falso-orcamento-impositivo> Acesso em: 10 jun. 2015. 
314CRUZ, Luiz Guilherme de O. Maia. Filosofia orçamentária: o exercício da cidadania pela via do orçamento. 

Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, n. 8, p. 52, 2001. 
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A luta dos Poderes pelo orçamento desenha-se da seguinte forma: o Poder Legislativo 

questiona e aumenta a receita estimada pelo Poder Executivo para acomodar a “[...] inclusão 

de novos gastos de interesse das bases eleitorais dos próprios parlamentares, através das 

chamadas emendas paroquiais”; e o Poder Executivo, “[...] procura ‘esconder’ receitas ao 

elaborar a proposta orçamentária, com o objetivo de criar um colchão de segurança que lhe 

permita depois reagir contra eventuais imprevistos e evitar o descontrole fiscal”
315

. 

Atribuir status de despesa obrigatória às emendas parlamentares individuais no 

percentual fixado pela EC n° 86/2015, apesar das críticas, incrementa a responsabilização do 

Poder Executivo e do Poder Legislativo, tendo em vista a certeza de que incorporadas ao 

orçamento serão efetivamente executadas, devendo seu custo-benefício ser seriamente 

considerado quando da aprovação da LOA. 

Havendo emendas aprovadas pela Comissão mista, o relatório proposto pelo Relator 

do projeto da LOA conterá um substitutivo ao projeto de lei encaminhado pelo Poder 

Executivo. O substitutivo é o “[...] resultado da fusão do projeto de lei com as emendas 

aprovadas [...]” e será  “[...] discutido e votado pelo plenário da casa legislativa”
316

.  

O Presidente da República pode sancionar ou vetar a proposta orçamentária aprovada 

pelo Poder Legislativo. Em caso de veto, que ocorrerá quando o Chefe do Executivo julgar, 

integral ou parcialmente inconstitucional ou contrário ao interesse público o texto aprovado 

pelo Congresso Nacional, será comunicado o motivo que o ensejou ao Presidente do Senado, 

dentro de quarenta e oito horas, para a devida apreciação. Não mantido o veto pelo Congresso 

Nacional, o projeto será devolvido ao Presidente da República para promulgação. Caso não 

seja promulgada a lei dentro de quarenta e oito horas, este ato caberá ao Presidente do Senado 

ou ao Vice-Presidente (CF, art. 66, §§ 1º ao 7º). 

Tratando-se de projetos vetados parcialmente, há a promulgação da lei excluídos os 

vetos; e “os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 

orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o 

caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização 

legislativa” (CF, art. 166, § 8º). Alguns problemas podem surgir nas hipóteses de não remessa 

pelo Presidente da República; ou rejeição ou não devolução dos projetos de leis orçamentárias 

pelo Congresso Nacional.  

                                                   
315PINTO JÚNIOR, Mario Engler. Desafios para adoção do orçamento impositivo. Revista da Procuradoria 

Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 61/62, p. 82, 84, jan./dez. 2005. 
316GIACOMONI, James. Orçamento público. 15. ed., ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010. p. 270. 
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Na hipótese de o Presidente da República não enviar ao Congresso Nacional o projeto 

de lei que institui o PPA, a LDO e a LOA, incorrerá em crime de responsabilidade conforme 

preceitua a CF (art. 85, VI). Enquanto não for suprida a omissão quanto ao encaminhamento 

do PPA, não poderão ser realizadas despesas de capital, e outras, destas decorrentes, ou 

relativas aos programas de duração continuada.  

Caso não seja encaminhado, tempestivamente, ao Congresso Nacional o projeto de 

LDO, considerar-se-á a proposta vigente
317

. Contudo, “[...] situação complicada ocorrerá 

quando da apreciação do projeto de orçamento anual. Como não foram instituídos parâmetros 

pela lei de diretrizes orçamentárias, haverá necessidade de autorização legislativa específica 

para cada despesa”
318

. 

Em se tratando de omissão, quanto ao encaminhamento da LOA, os recursos poderão 

ser utilizados mediante abertura de créditos especiais ou suplementares, com prévia e 

específica autorização legislativa
319

.   

Por sua vez, não há possibilidade de rejeição do projeto de lei que institui a LDO
320

, 

diante de dispositivo da própria CF (art. 57, § 2º) que estabelece não poder a sessão legislativa 

do Congresso Nacional ser interrompida sem a aprovação do projeto de lei da LDO. 

Quanto à possibilidade de rejeição do projeto de lei da LOA, a par da discussão 

doutrinária
321

, a CF admite a possibilidade e prevê que os recursos que ficarem sem despesas 

correspondentes “[...] poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou 

suplementares, com prévia e específica autorização legislativa” (CF, art. 166, § 8º). 

No caso de não devolução do projeto de lei da LOA, várias soluções podem ser 

adotadas: utilização dos recursos, conforme o caso, mediante créditos especiais ou 

suplementares, com prévia e específica autorização legislativa
322

; promulgação do projeto, 

como lei, por meio de ato do Poder Executivo
323

; prorrogação do orçamento do ano 

                                                   
317“Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos 

Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente” (Lei 4.320/1964, art. 

32). 
318OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 334. 
319Solução adotada por analogia ao art. 166, § 8º da CF. 
320DALLARI, Adilson Abreu. Lei orçamentária: processo legislativo, peculiaridades e decorrências. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, ano 33, n. 129, p. 159, jan./mar. 1996; MORAES, Alexandre de. Direito 

Constitucional. 16. ed. atual. até a EC nº 44/04. São Paulo: Atlas, 2004. p. 596. 
321Dallari, afastando a interpretação literal do art. 166, § 8º da CF e valendo-se da interpretação sistemática dos 

dispositivos constitucionais, sustenta “o que é uma rejeição senão a forma mais radical de emendar, suprimindo 

totalmente a regra inicialmente proposta! Ora, se a Constituição restringe o poder de emenda, que somente pode 

ser exercido dentro de certos limites, evidentemente proíbe, implicitamente, a emenda total, radical, 

modificadora absoluta do texto inicialmente proposto” (DALLARI, op. cit., p. 159). 
322Analogia ao art. 166, § 8º da CF. 
323Como autorizava a Constituição Federal de 1967/1969, art. 66. Bastos diverge da possibilidade de 

promulgação do projeto de lei por entender que “[...] embora insubstituível o papel do Legislativo, na medida em 
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anterior
324

; ou “[...] inclusão, nas leis de diretrizes orçamentárias, de disposição prevendo a 

hipótese de atrasos e autorizando a realização das despesas necessárias no período 

compreendido entre o início do exercício e a promulgação da lei orçamentária”
325

.  

A última solução tem sido a mais utilizada, no entanto,  

 
[...] vem ajudando a tornar rotineiro o atraso na votação do projeto de lei 

orçamentária anual. Já que as despesas podem ser realizadas mesmo sem o 

orçamento aprovado, deixam de existir razões para acelerar o processo de apreciação 

e votação da lei orçamentária. Das leis orçamentárias da década de 90, apenas a do 

exercício de 1998 foi promulgada antes do início do exercício326.  

 

Lamentavelmente, como visto, desde a elaboração das leis orçamentárias até a sua 

aprovação pelo Congresso Nacional, têm-se travado intensas disputas entre “[...] segmentos 

mais organizados, mais informados, que têm representantes ou aliados nos centros de poder”, 

por meio de “[...] lobbies que atuam sutilmente nos principais aparelhos governamentais, 

chegando mesmo a decidir questões vitais em relação à destinação dos recursos públicos”
327

, 

em proveito próprio, com grande prejuízo para a maioria da população alheia aos bastidores 

políticos. 

 

3.6 Contingenciamento, créditos adicionais e realocação de recursos 

 

O contingenciamento, a abertura de créditos adicionais e a realocação de recursos são 

eventos que podem ocorrer durante o exercício financeiro e importar em alteração no 

planejamento originário da LOA aprovada pelo Poder Legislativo.  

                                                                                                                                                               
que é prerrogativa sua, indelegável, o manifestar-se sobre as leis orçamentárias – assertiva esta corroborada pelo 
fato de que não pode haver delegação legislativa nessa matéria, nos termos do art. 68, § 1º, - é propósito 

constitucional o de que seja o Congresso a manifestar-se de forma insubstituível sobre os projetos 

orçamentários” (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 9. ed., atual e ampl. São 

Paulo: Celso Bastos, 2002. p. 135). Favorável à tese da permissibilidade da promulgação do projeto de lei pelo 

Presidente da República, Harada esclarece: “Se o Congresso Nacional não devolver o projeto de lei orçamentária 

até o final da sessão legislativa cabe ao Chefe do Executivo promulgá-lo tal como o enviou ao Parlamento, 

ignorando eventuais emendas aprovadas ou em discussão. Se há um prazo para receber o projeto deve haver um 

prazo para devolvê-lo. Prescreve o art. 32 da Lei nº 4.320/64 que se não receber a proposta orçamentária no 

prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como 

proposta a Lei do Orçamento vigente. Logo, pela aplicação do princípio da simetria conclui-se que a não 

devolução do projeto até o final do exercício implicará promulgação do projeto de lei enviado pelo Executivo” 
(HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 62). 
324 Por analogia à LDO nº 7.800/1989, que admitia a prorrogação de 1/12 das dotações, até que a nova lei 

orçamentária seja aprovada (Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 7.800/1989, art. 50); e à Lei nº 4.320/1964 (Lei 

nº 4.320/1964, art. 32). 
325GIACOMONI, op. cit., p. 286. 
326GIACOMONI, ibid., p. 287. 
327TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O orçamento público como instrumento político. Cadernos do CEAS, Salvador, 

n. 149, p. 16, jan./fev. 1994. 
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A orientação adotada pelo Brasil é a do equilíbrio das contas públicas
328

, que se obtém 

por intermédio de uma gestão fiscal responsável, de ações planejadas e transparentes, voltadas 

ao cumprimento de metas de resultados, da prevenção de riscos
329

 e da correção de desvios 

(LC nº 101/2000, art. 1º). Visando a atender ao princípio do equilíbrio entre receitas e 

despesas, a LDO
330

 deve conter previsão de limitação de empenho
331

 e movimentação 

financeira, denominada contingenciamento.  

Em geral, o contingenciamento ocorre quando os técnicos do Poder Executivo – 

Ministérios da Fazenda e do Planejamento – consideram que a receita foi superestimada pelo 

Congresso Nacional, no processo de aprovação da LOA, mediante emendas substitutivas; ou 

quando há necessidade de readaptação do orçamento a novas exigências da política fiscal, 

especialmente, para obter o aumento do superávit primário
332

 para o pagamento do serviço da 

dívida. O contingenciamento limita os gastos abaixo do previsto na LOA; é determinado 

mediante decreto
333

 do Presidente da República; e ocorrerá quando for verificado, ao final de 

um bimestre, que a realização da receita
334

 poderá não comportar o cumprimento das metas de 

resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais. Ocorre o 

desequilíbrio das contas públicas quando a despesa é maior do que a receita, o que enseja o 

                                                   
328 A LRF desenha um modelo econômico ancorado na concepção de contenção dos gastos públicos, estabilidade 

monetária e preservação do equilíbrio das contas públicas, e se afasta da concepção de Keynes que “[...] admitia 

os orçamentos deficitários e o excesso da despesa pública, ao fito de garantir o pleno emprego e a estabilidade 

econômica” (TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 17. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2010. p. 194). 
329Que “[...] busca coibir a prática usual do endividamento público irresponsável tão em voga no Brasil de hoje, 

onerando de maneira imoderada e permanente os cofres públicos, cujas receitas são insuficientes para a 

satisfação das necessidades sociais, cada vez mais postergadas. Além da não aplicação correta desses recursos, 
tem-se presenciado com certa frequência o enriquecimento de alguns à custa do dinheiro público, bem como a 

efetivação de gastos desnecessários, que comprometem as rendas federais, estaduais e municipais, portanto, o 

patrimônio público” (NASCIMENTO, Carlos Valder do. Lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. In: 

MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder do. Comentários à Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 54). 
330A LDO informa qual será a base contingenciável, as despesas que não são passíveis de contingenciamento e o 

estabelecimento de demonstrativos das metas de resultado primário e sua periodicidade (LC nº 101/2000, art. 4º). 
331Empenho de despesa “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implementação de condição” (Lei nº 4.320/1964, art. 58). 
332Superávit primário é o “[...] excedente financeiro entre a receita de tributos e todas as despesas do governo, 

com exceção do serviço da dívida [...]” (VELLOSO, Raul. Orçamento da União: equilibrando receita e despesa. 
In: CANELA, Guilherme (Org.). Políticas públicas sociais e os desafios para o jornalismo. São Paulo: Cortez 

Editora, 2008. p. 144-145). 
333O decreto de programação orçamentária e financeira ou decreto de contingenciamento vem acompanhado com 

a portaria interministerial que detalha os valores autorizados para movimentação e empenho e para pagamentos 

no decorrer do exercício. 
334Realização da receita é “[...] o acompanhamento das verbas consignadas nos orçamentos em favor das rubricas 

neles elencadas, visando a sua compatibilização com as metas programadas” (NASCIMENTO, op. cit., p. 110). 

O monitoramento do cumprimento das metas fiscais é contínuo durante o exercício financeiro. 
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endividamento do país, que é obrigado ao constante desembolso de recursos financeiros para 

pagar as taxas de juros relativas aos títulos da dívida externa
335

. 

A partir do decreto de contingenciamento, que é um corte vertical nas contas públicas 

que afeta toda a estrutura administrativa de forma equânime, caberá “[...] aos órgãos 

executantes dos programas orçados a decisão a respeito do que foi atingido pelo 

contingenciamento [...]”
336

. Não poderão ser objeto de limitação, via contingenciamento, “[...] 

as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente
 337

, inclusive aquelas 

destinadas ao pagamento do serviço da dívida
338

, e as ressalvadas pela lei de diretrizes 

orçamentária” (Lei Complementar nº 101/2000, art. 9º, § 2º). Na esfera federal, o conjunto 

dos dispêndios não passíveis de contingenciamento alcança patamares próximos a noventa por 

cento da despesa total. 

A preocupação com a obtenção do superávit primário é legítimo e legalmente imposto, 

mas há distorção quando “[...] o Poder Executivo, através do mecanismo do 

contingenciamento de dotações, impõe limitação de despesas em montante superior ao 

efetivamente necessário para o cumprimento da meta [...]”
339

. Nesse caso, a decisão sobre o 

gasto público, que originariamente era de responsabilidade do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo, com o contingenciamento, sob o fundamento da necessidade de equilibrar as 

contas públicas, concentra-se nas mãos do Presidente da República que, dentro do limite das 

despesas discricionárias (excluídas as vinculações orçamentárias constitucionais, as 

obrigações legais e o serviço da dívida), desconsidera as prioridades orçamentárias 

deliberadas pelo Parlamento
340

, inclusive, as que se referem à implementação de políticas 

públicas.  

                                                   
335NASCIMENTO, op. cit., p. 80. 
336ROCHA, Francisco Sérgio Silva. Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e o equilíbrio do 

orçamento público. In: SCAFF, Fernando Facury; CONTI, José Mauricio. Lei de Responsabilidade Fiscal: 10 

anos de vigência – questões atuais. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 242. 
337Benefícios da Previdência Social; pessoal e encargos sociais; despesas correntes associadas à despesa de 

pessoal (auxílio alimentação, auxílio transporte, salário família etc.); despesas mínimas obrigatórias em saúde 

(CF, art. 198) e educação (CF, art. 212); sentenças judiciais; seguro desemprego e abono salarial; contribuições 

sociais (CF, art. 195), transferências automáticas de receitas aos Estados e Municípios (CF, art. 159); 

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)-Combustíveis ; Contribuição para Financiamento 

de Seguridade Social (COFINS); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Programa de Integração 
Social (PIS); Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).  
338Serviço da dívida são os pagamentos com juros, encargos e amortizações relativos a empréstimos. 
339PINTO JÚNIOR, Mario Engler. Desafios para adoção do orçamento impositivo. Revista da Procuradoria 

Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, nº 61/62, p. 85, jan./dez. 2005. 
340“Como consequência do contingenciamento, sacrificam-se os programas de investimentos, entre os quais, 

muitas vezes, estão as próprias emendas aprovadas quando da tramitação da proposta orçamentária no Congresso 

Nacional” (GIACOMONI, James. Orçamento impositivo! É possível torná-lo realidade? Revista do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, Curitiba, nº 145, p. 32, jan./mar. 2003). 
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Para que o contingenciamento de gastos públicos não escape do âmbito do equilíbrio 

orçamentário para se circunscrever ao político-partidário
341

, o Ministro Luiz Fux, em decisão 

monocrática proferida na ADI nº 4.663 MC-Ref, reconheceu o dever de fundamentar aquela 

decisão administrativa como decorrente da legalidade orçamentária:  

 
[...] As normas orçamentárias ostentam, segundo a lição da moderna doutrina 

financista, a denominada força vinculante mínima, a ensejar a imposição de um 

dever prima facie de acatamento, ressalvada a motivação administrativa que 

justifique o descumprimento com amparo no postulado da razoabilidade, sejam elas 
emanadas da proposta do Poder Executivo ou fruto de ementa apresentada pelo 

Poder Legislativo, de modo que a atribuição de regime formal  privilegiado 

exclusivamente às normas oriundas de emendas parlamentares viola a harmonia 

entre os poderes políticos (CF, art. 2°)342. 
 

Além das restrições contidas na LRF, o conteúdo do decreto de contingenciamento 

poderá ser regrado por outras limitações inseridas, pelo Poder Legislativo, na LDO quando da 

sua aprovação (LC nº 101/2000, art. 4º).   

Vale ressaltar que o contingenciamento definido no art. 9º da Lei Complementar nº 

101/2000, não se confunde com a reserva de contingência, prevista na LDO, que se destina ao 

atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, sendo sua 

forma de utilização e o montante definido com base na receita corrente líquida (LC nº 

101/2000, art. 5º, III, “b”). 

A LC nº 101/2000 prevê um controle a posteriori dos objetivos alcançados com o 

contingenciamento, ao estabelecer que o Poder Executivo deva demonstrar e avaliar o 

cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, periódica, na 

Comissão mista permanente de Senadores e Deputados (LC  nº 101/2000, art. 9º, § 4º).  

Havendo restabelecimento da receita prevista, a recomposição das dotações 

orçamentárias, cujos empenhos foram limitados pelo contingenciamento, dar-se-á de forma 

proporcional às reduções efetivadas (LC nº 101/2000, art. 9º, § 1º).  Por ocasião do 

descontingenciamento das despesas, que é realizado via decreto presidencial, é importante que 

o Poder Executivo efetue, imediatamente, a liberação e o repasse do recurso para que os 

órgãos, afetados com a sustação dos empenhos, possam cumprir o planejamento programado, 

quando da elaboração e aprovação do orçamento público, evitando transtornos na sua rotina 

administrativa, como a necessidade de, faltando poucos meses para o final do exercício 

                                                   
341A EC n° 86/2015 tornou obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações decorrentes de 

emendas individuais no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista 

no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, visando a afastar interferências político-partidárias em caso de 

eventual contingenciamento de gastos (CF, art. 166, § 18). 
342 STF. ADI 4663 MC-Ref.  
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financeiro, ter que “[...] cumprir o longo itinerário burocrático da realização da despesa, entre 

eles o mais detalhado: a licitação”
343

. 

Além do contingenciamento, durante a execução do orçamento anual, é possível que 

ocorram oscilações que impliquem tomada de providências pelo Poder Executivo, sendo 

necessária a “[...] existência de instrumentos que permitam a correção da previsão inicial, da 

despesa fixada, tornando o orçamento mais flexível e, como consequência, executável”
344

. 

Esses instrumentos são os créditos adicionais, a transposição, o remanejamento ou a 

transferência de recurso de uma categoria de programação
345

 para outra, ou de um órgão para 

outro.  

Os créditos adicionais (Lei nº 4.320/1964, art. 40) são autorizações de despesa não 

computadas, ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento, e podem ser extraordinários, 

suplementares e especiais.  

O crédito adicional extraordinário é destinado a despesas imprevisíveis e urgentes, 

como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública
346

; sendo aberto na 

esfera federal mediante medida provisória
347

; e nas demais esferas, por decreto. É bastante 

utilizado no caso de catástrofes naturais, como inundações e deslizamentos que destroem, por 

exemplo, a infraestrutura de bairros ou cidades. Contudo, o evento deve ser imprevisível e, 

simultaneamente, deve haver urgência no dispêndio de recurso para minorar os seus efeitos 

danosos
348

. 

O crédito adicional suplementar é destinado a reforçar a dotação orçamentária, quando 

a previsão inicial mostrar-se insuficiente para alcançar o objetivo programado, por exemplo, 

necessidade de suplementação de recurso para dar continuidade ao programa de fornecimento 

de leite a famílias carentes, quando houver aumento no preço do produto, fora dos padrões 

previstos. 

É necessário cautela na análise da motivação apresentada pelo Poder Executivo para 

que o crédito adicional suplementar não viabilize a prática ilegítima conhecida como janela 

                                                   
343FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Orçamento e execução da despesa: contingenciamentos imorais. Revista 

Zênite de Licitações e Contratos – ILC, Curitiba, ano 16, n. 186, p. 731-732, ago. 2009. 
344OLIVEIRA, Rogério Sandoli. Dos créditos adicionais. In: CONTI, José Mauricio (Coord.). Orçamentos 

públicos: a Lei 4.320/64 comentada. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 144. 
345Categoria de Programação é constituída pela função, subfunção, programa, projeto/atividade/operação 

especial e categorias econômicas de despesas (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Créditos adicionais versus 

transposição, remanejamento ou transferência de recursos. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, nº 896, 17 dez. 

2005). 
346O Executivo deverá previamente decretar o estado de calamidade pública para justificar a necessidade do 

crédito adicional extraordinário. 
347Submetida ao Legislativo, a aprovação da abertura do crédito dar-se-á por Resolução (CF, art. 167, § 3º). 
348 STF.  ADI 4.049. 
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orçamentária que é uma estratégia utilizada quando as dotações previstas, por exemplo, para 

obras, são subestimadas para se comportarem dentro do orçamento, e depois de aprovadas 

utiliza-se “[...] um esquema de convencimento e pressão no sentido de que as obras tenham 

continuidade e, com isso, se suplementem recursos [...] a estratégia é abrir uma brecha para 

que a ‘obra’ entre no orçamento, ainda que com recursos insuficientes [...]”
349

. 

 O crédito adicional especial destina-se a despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica e poderá ser utilizado, por exemplo, para atender determinação 

judicial que impõe o imediato fornecimento de remédio para diabetes, para determinado grupo 

de pessoas, quando não haja previsão orçamentária para o dispêndio. 

Para a abertura de créditos
350

 suplementares e especiais é exigida prévia autorização 

legislativa
351

 e indicação dos recursos correspondentes, que poderão ter origem no superávit 

financeiro; no excesso de arrecadação; na anulação parcial ou total de dotações orçamentárias 

ou de créditos adicionais, autorizados em lei; ou no produto de operações de crédito 

autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las (Lei nº 

4.320/1964, art. 43). Para a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais também 

poderão ser utilizados a reserva de contingência (LC nº 101/2000, art. 5º, III) e os recursos 

que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA, ficarem sem despesas 

correspondentes (CF, art. 166, § 8º). 

Os créditos adicionais terão vigência no exercício financeiro em que forem 

autorizados, salvo, no caso dos créditos especiais e extraordinários, se o ato de autorização for 

promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício quando se permitirá que sejam 

reabertos e incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente nos limites de 

seus saldos (CF, art. 167, § 2º). Não resta dúvida de que cabe ao Poder Executivo, como 

gestor do orçamento, a opção política sobre como e onde gastar, para assegurar direitos e gerir 

as finanças públicas, dentro de um universo de receitas limitadas, necessidades ilimitadas e 

situações emergenciais ou imprevisíveis, que podem ocorrer ao longo do exercício financeiro. 

 Mas, nesse contexto, a discricionariedade deve orientar-se pela conveniência e 

oportunidade do interesse social, segundo os princípios e as regras fixados na CF, podendo ser 

                                                   
349SOUZA JÚNIOR, 1993 apud TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O orçamento público como instrumento político. 

Cadernos do CEAS, Salvador, nº 149, p. 18, jan./fev. 1994. 
350Não se exige autorização legislativa para abertura de crédito adicional dentro do limite fixado na LDO e desde 

que existam recursos disponíveis para ocorrer a despesa (CF, art. 165, § 8º; LC nº 101/2000, art. 5º, III; Lei nº 

4.320/1964, arts. 7º, I e 43). Essa autorização é conhecida pelo nome de reserva de contingência ou margem de 

remanejamento e, nesse caso, a abertura do crédito adicional se dá por decreto do Presidente da República. 
351 CF, art. 167, V. Após a autorização legislativa, os créditos suplementares e especiais serão abertos por decreto 

do Executivo. 
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considerada abusiva e inconstitucional, por exemplo, a abertura de crédito suplementar para 

dispêndio com propaganda do governo federal, quando a fonte do recurso para atender esse 

crédito for anulação de dotação prevista para a compra de remédios do Ministério da Saúde. 

A transposição, o remanejamento ou a transferência de recurso de uma categoria de 

programação para outra, ou de um órgão para outro, implica alteração da destinação da verba 

aprovada pelo Parlamento (CF, art. 167, VI), quando da votação da LOA, em face da “[...] 

mudança de vontade do Poder Público no estabelecimento das prioridades na aplicação dos 

seus recursos [...]”
352

, portanto, para serem viáveis precisam de autorização legislativa 

específica
353

.  

A transposição é a realocação “[...] no âmbito dos programas de trabalho, dentro do 

mesmo órgão”, como a transposição de recurso da construção de estrada vicinal, para 

construção da sede da secretaria de obras. O remanejamento é a realocação de recursos de um 

órgão para outro na organização de um ente público, como quando há a extinção de um órgão 

da Administração e seus recursos são remanejados para outro. A transferência é a realocação 

“[...] de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do 

mesmo programa de trabalho”, como a transferência de recursos previstos originariamente 

para a manutenção de uma maternidade para a compra de computadores para essa mesma 

maternidade
354

. 

A transposição, o remanejamento ou a transferência, além do controle do Poder 

Legislativo, podem ser submetidos ao controle social e judicial, uma vez que a conveniência e 

oportunidade administrativa devem subordinação aos preceitos constitucionais, que 

privilegiam o interesse público e a concretização de direitos fundamentais sociais. Eventuais 

modificações nas previsões orçamentárias, portanto, precisam ser justificadas dentro de um 

juízo de razoabilidade e legitimidade. 

 Considerando a tumultuada trajetória do orçamento público brasileiro, desde a feitura 

dos projetos das leis orçamentárias pelo Poder Executivo, a sua aprovação pelo Congresso 

Nacional e as variantes em sua execução – contingenciamento, créditos adicionais, 

transposição, remanejamento ou transferência de recursos –; o que se espera do orçamento 

público? O cidadão espera que o orçamento seja elaborado, votado e executado em 

consonância com as prioridades constitucionais; e os órgãos beneficiários dos recursos 
                                                   
352FURTADO, José de Ribamar Caldas. Créditos adicionais versus transposição, remanejamento ou transferência 

de recursos. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, nº 896, p. 1, 17 dez. 2005.  
353A LDO conterá condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (LC nº 

101/2000, art. 4º, I, “e”) e, geralmente, fixa um limite para realocação de recursos sem necessidade de 

autorização legislativa. 
354FURTADO, op. cit., p. 2.  
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aguardam não haver contingenciamentos para que o orçamento seja cumprido, dentro da 

expectativa planejada
355

.  

Na prática, as prioridades constitucionais, não raras vezes, são substituídas por 

interesses privados de grupos que mantêm o poder; o Poder Executivo é moroso na 

implementação de políticas públicas; o Poder Legislativo não dá ao planejamento 

orçamentário a atenção necessária para minorar os riscos de alteração no curso da sua 

execução; e os pretensos órgãos beneficiários nem sempre concretizam sua expectativa 

orçamentária, o que desmantela o planejamento realizado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
355LEITE, Harrison Ferreira. Segurança jurídica e elaboração do orçamento público. Revista Tributária e de 

Finanças Públicas, São Paulo, ano 17, nº 86, p. 133, maio/jun. 2009. 
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4  CONTROLE DO ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

 O orçamento público, geralmente, é visto como matéria afeta aos poderes políticos e 

de difícil compreensão para quem não tem conhecimento técnico em finanças públicas. As 

demandas individuais e coletivas ajuizadas, que pretendem garantir direitos fundamentais 

sociais, tendem a modificar essa realidade, uma vez que decisões que afetam diretamente 

despesas alteram a programação orçamentária e podem desequilibrar as contas públicas. 

 A escassez de recursos e as ilimitadas necessidades da população exigem não só do 

Poder Legislativo e do Poder Executivo, mas também do cidadão e do Poder Judiciário o 

aprofundamento de conhecimento quanto à dinâmica orçamentária e sua fiscalização. 

 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União é 

ordinariamente exercida pelo sistema de controle interno do próprio Poder Executivo e pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e tem como objetivo averiguar a legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas
356

. 

 Além dos controles interno e externo das contas públicas, compete à população e ao 

Poder Judiciário a fiscalização da aplicação do recurso público para o atendimento das 

necessidades e dos interesses da coletividade, zelando pelo respeito aos princípios da 

legalidade, moralidade e eficiência, afinal, “mais importante de se saber quem comanda, é 

como se controla quem comanda. Ou, em outras palavras, mais relevante que saber quem 

exerce o poder, é como se controla o exercício do poder”
357

.  

 O controle do orçamento público é consectário do Estado Democrático de Direito que 

impõe o cumprimento dos preceitos constitucionais e, por essa razão, as escolhas dos 

dispêndios pelo Poder Executivo e Poder Legislativo devem ser orientadas por metas, 

objetivos e programas de realizações constitucionalmente garantidos. 

 

4.1 Controle interno e externo pela União 

 

 O controle interno, “[...] que se processa no âmbito das relações de hierarquia que se 

estabelecem na atividade administrativa [...]”
358

, tem por finalidade avaliar o cumprimento das 

metas previstas no PPA; acompanhar a execução dos programas de governo e dos orçamentos 
                                                   
356CF, arts. 70 a75 e 49, IX. Além dos dispositivos constitucionais referentes à matéria, aplica-se a Lei nº 

4.320/1964 (arts. 75 a 80), naquilo que não for incompatível com a CF e a LC nº 101/2000. 
357PICARDI apud CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, 

políticas públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 314. (Grifo do autor). 
358BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 9. ed., atual. e ampl. São Paulo: Celso 

Bastos, 2002. p. 145. 
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da União, isto é, os resultados econômicos e sociais da ação governamental; comprovar a 

legalidade e atestar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos 

e entidades da administração federal; exercer o controle das operações de crédito dentre 

outros (CF, art. 74).  

 No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria-Geral da União é o órgão 

central do sistema de controle interno e tem por funções precípuas as atividades de correição 

(Corregedoria-Geral da União), ouvidoria, prevenção da corrupção e promoção da 

transparência e do controle interno.  

 Quando os responsáveis pelo controle interno não tiverem poderes para sustar a 

despesa ou regularizar a situação, sendo identificada qualquer irregularidade ou ilegalidade, 

devem dar ciência ao Tribunal de Contas da União (TCU), sob pena de responsabilidade 

solidária.  

O controle externo do orçamento é exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio 

do TCU
359

, a quem compete (CF, art. 71), dentre outros, apreciar as contas prestadas 

anualmente pelo Presidente da República; emitir parecer conclusivo, que não vincula o 

Congresso Nacional; apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, exceto para os cargos de confiança; realizar inspeções e auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos 

Poderes da República; prestar informações solicitadas pelo Congresso Nacional; representar 

ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados; emitir pronunciamento sobre 

indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não 

programados ou de subsídios não aprovados, verificados pela Comissão mista permanente de 

Senadores e Deputados a quem incumbe o exame de todos os projetos de lei orçamentária. 

O TCU tem quadro de pessoal próprio, jurisdição em todo o território nacional, sendo 

integrado por nove Ministros indicados um terço pelo Presidente da República com aprovação 

do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério 

Público junto ao TCU, e dois terços pelo Congresso Nacional. Os Ministros têm as mesmas 

garantias (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio), prerrogativas, 

impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça (CF, 

art. 73). Nos Estados, a Constituição Estadual disporá sobre Tribunal de Contas, que deve ser 

integrado por sete Conselheiros (CF, art. 75).  

                                                   
359O Tribunal de Contas foi incorporado ao ordenamento constitucional brasileiro a partir da Constituição de 

1891. 
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As decisões do TCU não possuem caráter jurisdicional
360

, mas meramente técnico, 

pois julgam a regularidade ou irregularidade das contas públicas, não as pessoas responsáveis 

pela arrecadação da receita ou realização da despesa. Para o julgamento das pessoas 

responsáveis pela irregularidade das contas apontadas pelo TCU, deve haver acusação formal, 

sendo atendidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no curso do 

rito processual. 

O órgão responsável pelo julgamento das contas apresentadas pelo Presidente da 

República é o Congresso Nacional
361

, bem como a apreciação dos relatórios sobre a execução 

dos planos de governo. O controle político, contudo, não afasta a possibilidade do controle 

judicial
362

. 

No tocante, especificamente, às contas apresentadas pelo Presidente da República, 

anualmente, caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados examiná-las 

e emitir parecer, além de exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem 

prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas. Caso haja 

indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não 

programados ou de subsídios não aprovados, a Comissão mista permanente poderá solicitar à 

autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste esclarecimentos 

necessários e, se não prestados ou considerados esses insuficientes, solicitará ao TCU 

pronunciamento conclusivo sobre a matéria. Caso o TCU entenda irregular a despesa e, se a 

Comissão julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública 

proporá ao Congresso Nacional sua sustação (CF, arts. 166 e 72). 

Apesar de prevista em lei
363

, a possibilidade de investigação ampla das contas do 

governo federal, que leve em consideração a legalidade, legitimidade e economicidade, o 

TCU, não raras vezes, arrasta os processos por tempo demasiado e tem se limitado à 

apreciação formal da prestação de contas, embora em muitas ocasiões seus corpos técnicos 

levem a cabo investigações acuradas, seus conselheiros – cuja nomeação, ao menos até agora, 

                                                   
360STF. Súmula 347: “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade 

das leis e atos do Poder Público”. O entendimento sumulado não atribui caráter jurisdicional às decisões do TCU 

e não afasta o controle constitucional do Judiciário. O ato administrativo, reconhecido como ilegal, deve ser 
anulado, de ofício, pela autoridade administrativa competente e, nesse caso, se prescinde da atuação 

jurisdicional. 
361O julgamento do Presidente da República pelo crime de responsabilidade compete privativamente ao Senado 

Federal (CF, art. 52, I e parágrafo único). 
362CF, art. 5º, XXXV. Quando caracterizado o ato de improbidade administrativa consistente em ordenar ou 

permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento (Lei nº 8.429/1992), o julgamento do 

Presidente da República será de competência do STF (CF, art. 102, I, “b”).  
363LC nº 101/2000. 
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tem caráter marcadamente político – nem sempre estão dispostos a deliberar a favor ou contra 

determinado governo
364

. 

A apreciação voltada unicamente para a legalidade formal, reminiscência da antiga 

função de mero instrumento técnico do Congresso Nacional, não atende aos anseios sociais e 

desprestigia o TCU, cujos julgamentos devem ser independentes e descomprometidos com a 

política. O TCU é o principal órgão fiscalizador das contas públicas e possui pessoal técnico 

capacitado para analisá-las sob a égide da legalidade, da legitimidade (despesa 

primordialmente voltada ao interesse social) e da economicidade (custo-benefício) e apontar 

eventuais irregularidades que maculam a Administração e acarretam enorme prejuízo para os 

cofres públicos.  

Os atos administrativos, sujeitos aos controles interno e externo, podem ser 

fiscalizados durante sua execução (concomitante)
365

 ou posteriormente a ela (subsequente). 

No tocante ao controle interno, admite-se também a fiscalização prévia (a priori), como a 

necessidade de ordem de pagamento para a realização da despesa (empenho). 

No âmbito do controle externo concomitante, o TCU vem aperfeiçoando a sistemática 

fiscalização de obras inconclusas, realizando auditorias para verificar eventual risco ao Erário, 

“com o objetivo de agir tempestivamente e evitar que os recursos públicos sejam 

desperdiçados em obras inacabadas ou superfaturadas”
366

. Com as informações, o TCU 

encaminha ao Congresso Nacional que decide “se há necessidade de intervenção, no sentido 

de paralisar contratos com indícios de irregularidades, até que as medidas saneadoras sejam 

tomadas”
367

. O bloqueio de dotações orçamentárias e de contratos, até que sejam sanadas as 

irregularidades apontadas nas auditorias, mostra-se um eficiente meio de controle externo dos 

gastos públicos e da eficiência administrativa. 

 

                                                   
364BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: 

o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, 

Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. 2. ed., rev. e ampl. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 127-128. 
365Quando verificada a ilegalidade, e houver possibilidade de saneamento imediato, o TCU assinalará prazo para 

que o órgão ou  entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (CF, art. 71, IX).  
366BORGES, Ana Cláudia Castro Silva. Governança orçamentária e gasto público no Brasil: Uma abordagem 

institucional do processo de definição da despesa em âmbito federal. 2014. 164 f.  Dissertação (Mestrado em 

Administração Pública) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e 

Documentação (FACE), da Universidade de Brasília, Brasília. 
367BORGES, op. cit., p. 153. 
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4.2 Controle popular no exercício da cidadania ativa 

 

 Acrescido aos controles interno e externo das contas públicas, qualquer cidadão, 

partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o TCU
368

, ou seja, realizar o controle popular
369

.  

Para o exercício desse direito, é necessária a ampla publicidade do orçamento, que não 

se esgota com a apresentação de dados, de siglas, de emaranhadas justificativas que nada ou 

pouco representam para o homem comum. É indispensável que as informações atinentes ao 

orçamento sejam expostas de forma simples e possuam fácil acesso para, de fato, ser atendido 

o princípio da transparência do serviço público. 

Além disso, a sociedade deve ter acesso às prestações de contas da Administração, não 

só para verificar se houve alocação ilícita de recursos ou superfaturamento, mas para saber em 

que estão sendo aplicadas as receitas públicas, se em ações prioritárias ou não para a 

população. 

Nessa perspectiva, a LC nº 101/2000 (arts. 48 e 49) assevera que a divulgação deve 

ser, inclusive, em meios eletrônicos de acesso público, dos planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias, das prestações de contas e do respectivo Parecer prévio; do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, e suas versões 

simplificadas; e, em tempo real, as informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira. Acrescenta a norma que, para assegurar a transparência na 

Administração, deve haver incentivo à participação popular e realização de audiências 

públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, das diretrizes e dos 

orçamentos. 

                                                   
368CF, art. 74, § 2º. Enquanto a norma não for regulamentada, qualquer cidadão poderá denunciar irregularidades 

ao TCU em razão do direito de petição assegurado constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXIV, ”a”). Além disso, o 

TCU possui legitimidade para, de ofício, realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, da administração direita e indireta, e pode usar dessa prerrogativa, quando houver informação de 

irregularidade noticiada por cidadão (CF, art. 71, IV).  
369A compreensão da legitimação e da soberania popular tem enfoques diferentes na interpretação liberal e na 

republicana. Na primeira “[...] a formação democrática da vontade tem como função única a legitimação do 

exercício do poder político. Resultados de eleições autorizam a assunção do poder pelo governo, e este, por sua 

vez, tem que justificar perante a esfera pública e o parlamento o uso deste poder”. Na segunda, “[...] a formação 
democrática da vontade tem uma função muito mais importante, que é a de constituir a sociedade como uma 

comunidade política e manter viva, em cada eleição, a recordação desse ato fundador. Para exercer um mandato 

amplamente livre, o governo, além de receber o poder de escolher entre equipes de direção concorrentes, 

vincula-se programaticamente à realização de determinadas políticas [...]”. A teoria do discurso acrescenta que  

“[...] processos e pressupostos comunicativos da formação democrática da opinião e da vontade funcionam como 

a comporta mais importante para a racionalização discursiva das decisões de um governo e de uma 

administração vinculados ao direito e à lei [...]” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade 

e validade. Tradução Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011. v. 2. p. 22-23). 
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A Lei nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, estabelece como instrumento 

de planejamento municipal a gestão orçamentária participativa, e como tal considera 

obrigatória a realização prévia de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas 

orçamentárias para a aprovação do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA)
370

. Não há disposição legal 

semelhante para o Estado e a União.  

A ideia de orçamento participativo decorre do entrelaçamento dos conceitos de 

cidadania
371

, espaço público e Estado e visa a facilitar o controle da gestão dos recursos e da 

realização das despesas, permitindo a universalização do conhecimento a respeito das leis 

orçamentárias e a democratização do acesso à sua elaboração.  

A participação direta na gestão pública enseja que as escolhas das propostas 

orçamentárias sejam precedidas de um processo democrático em que as deliberações se 

realizam de forma argumentativa “[...] através da troca regulada de informações e argumentos 

entre as partes, que recolhem e examinam criticamente propostas [...]”; inclusivas e públicas, 

com “[...] iguais chances de acesso e de participação [...]”; livres de coerções externas, “[...] 

submetidos apenas aos pressupostos da comunicação e às regras do procedimento 

argumentativo [...]”; e de coerções internas, “[...] cada um tem as mesmas chances de ser 

ouvido, de apresentar temas, de dar contribuições, de fazer propostas e de criticar [...]”
372

. 

No processo democrático, é importante distinguir o agir social ou comunicativo, 

formado a partir de princípios ético-sociais, razões morais e argumentos de Justiça que 

modificam preferências através de discussões públicas argumentativas; do agir estratégico, 

dirigido pelas preferências próprias, que visa a convencer os outros de sua posição em prol de 

interesses particulares definidos
373

. 

Os debates e as deliberações não devem ser precedidos de rígida regulação 

metodológica fixada pela Prefeitura ou pela Câmara dos Vereadores, mas precisam levar em 

consideração o sistema econômico complexo e globalizado (viabilidade técnica, econômica e 

                                                   
370Arts. 4o, III, “f”; 43, II; 44 da Lei nº 10.257/2001. 
371Da concepção de cidadania podem ser extraídos os seguintes elementos “1) pertença a um Estado-nação, ou 
seja, a uma personalidade definida num território geográfico; 2) direitos ativos e passivos, ou seja, direitos que 

abrangem tanto as garantias individuais perante o Estado como direitos que se referem à participação nas esferas 

de decisões do poder público; 3) universalidade que exclui o caráter particularista e informal tornando-se direitos 

positivados que devem ser garantidos para todos pelo Estado; 4) igualdade no aspecto formal perante o 

ordenamento jurídico” (VIEIRA, 2001, p. 35 apud MINGHELLI, Marcelo. Orçamento participativo: uma 

leitura jurídico-política. Canoas: ULBRA, 2005. p. 14). 
372COHEN, Joshua apud HABERMAS, op. cit., p. 29. 
373HABERMAS, op. cit., p. 66-67. 
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jurídica), que deve ser informado de modo transparente e claro aos interessados, por impor 

restrição orçamentária ao ente público. 

O orçamento participativo deve-se desenvolver no seio da esfera pública
374

, que é a 

“rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões”, que não se 

confunde com uma instituição, “[...] pois, ela não constitui uma estrutura normativa capaz de 

diferenciar entre competências e papéis, nem regula o modo de pertença a uma organização 

[...]”, onde se reproduz o agir comunicativo, expressado através de uma linguagem natural, 

com “ampla circulação de mensagens compreensíveis, estimuladoras da atenção”
 375

.   

Nesse contexto, 

 

[...] problemas tematizados na esfera pública política transparecem inicialmente na 

pressão social exercida pelo sofrimento que se reflete no espelho de experiências 

pessoais de vida [...] os membros da sociedade, pois – em seus papéis 

complementares de trabalhadores e consumidores, de segurados e pacientes, de 

contribuintes do fisco e de clientes de burocracias estatais, de estudantes, turistas, 

participantes do trânsito, etc. – eles estão expostos, de modo especial, às exigências 

específicas e às falhas dos correspondentes sistemas de prestação [...]376.  

 

A esfera pública
377

 não se circunscreve a agremiações, organizações político-

empresariais, conselhos comunitários, clube de mães, centros esportivos e culturais, 

corporações sociais e financeiras com interesses determinados, organizações não 

governamentais, dentre outros, dela integrando munícipes livres, conscientes, articulados, 

aptos ao consenso e ciosos da coisa pública e da necessidade de sintonizar os anseios da 

população às escolhas dos poderes constituídos em busca de melhorias para toda a sociedade. 

O orçamento participativo promove a coparticipação social em busca da transparência, 

eficiência e do controle da Administração Pública, agregada à corresponsabilidade social 

pelos seus erros e acertos orçamentários, traduzindo um sentimento cidadão de pertença em 

relação à sociedade.  

                                                   
374A esfera pública pode ser de três tipos: “esfera pública episódica (bares, cafés, encontros na rua), esfera 

pública da presença organizada (encontros de pais, público que frequente o teatro, concertos de Rock, reuniões 

de partidos ou congressos de igrejas) e esfera pública abstrata, produzida pela mídia (leitores, ouvintes e 

espectadores singulares e espalhados globalmente” (HABERBAS, ibid., p. 108).  
375HABERMAS, op. cit., p. 92-95. 
376HABERMAS, ibid., p. 98. 
377Na esfera pública se desenvolve “[...] as virtualidades do processo democrático mais aberto, intenso e 

profundo a que se possa aspirar, enraizado na consciência e na ação dos que, com a expansão da imaginação 

criativa, introduziram instrumentos novos com que elidir a supremacia da intermediação clássica – a da chamada 

representação política – cuja crise é manifesta e cuja decadência é irremediável (BONAVIDES, Paulo. Teoria 

Constitucional da Democracia Participativa: por um Direito Constitucional de luta e resistência por uma Nova 

Hermenêutica por uma repolitização da legitimidade. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 278). 
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No Estado Democrático de Direito, a responsabilidade política, preconizada pela CF, 

não se exaure no exercício do direito ao voto nas eleições periódicas
378

, exigindo uma 

cidadania participativa, continuamente ativa, em que o cidadão, submetendo-se a uma arena 

de negociação regida por valores de solidariedade, possa contribuir com a delimitação das 

demandas coletivas e, com isso, influir nas decisões do Estado.  

Os sujeitos de direito “[...] só conseguirão autonomia se se entenderem e agirem como 

autores dos direitos aos quais desejam submeter-se como destinatários [...]”
379

 e a fonte “[...] 

de toda a legitimidade está no processo democrático da legiferação; e esta apela, por seu 

turno, para o princípio da soberania do povo [...]”
380

. Nesse sentido, a democracia é 

compreendida em sua dimensão universalizadora como atributo do gênero humano, 

“instrumento que se deseja efetivo, concreto e não abstrato; a um tempo, ação e palavra, 

verdade e dogma, valor e fato, teoria e práxis, ideia e realidade, razão e concreção”
381

. 

O resultado das deliberações, oriundo da esfera pública, será alcançado pelo consenso 

da maioria e, tratando-se de um processo discursivo, as decisões adotadas são passíveis de 

serem retomadas e o argumento até então minoritário tornar-se majoritário, diante da 

dinâmica transformação social. 

Desenvolvida no sentido puro do agir comunicativo, as decisões oriundas das 

discussões com a população devem influenciar os Poderes Executivo e Legislativo, na escolha 

e no desenvolvimento de agenda pública que atenda a real necessidade da sociedade civil 

livre, organizada e consciente. Caso contrário, o exercício da cidadania no espaço público 

transformar-se-á em um procedimento inócuo e desestimulante. 

O orçamento participativo é um instrumento de democratização das decisões, quando a 

sociedade civil, livre, organizada, politicamente consciente e atuante, aponta prioridades 

acerca da destinação dos recursos públicos, e essa escolha influencia nas propostas 

orçamentárias encaminhadas à Câmara Municipal. Trata-se da abertura do município à 

participação do cidadão, que deve ser colocado na condição de sujeito ativo, pois será 

destinatário e arcará com o ônus das decisões econômico-financeiras adotadas. 

                                                   
378Para a concepção liberal, a cidadania não é um status contínuo e permanente, “[...] surge apenas nos processos 

eleitorais periódicos, sendo exercida através do voto. A atuação política nada mais é do que o momento eleitoral, 
no qual se busca a satisfação de interesses privados. Passado esse momento, o espaço público é fechado, 

deixando-se o destino da coletividade nas mãos dos escolhidos; os demais são remetidos ao espaço privado, à 

domesticidade, na qual a atuação política é desaconselhada [...]” (MINGHELLI, Marcelo. Orçamento 

Participativo: uma leitura jurídico-política. Canoas: ULBRA, 2005. p. 24). 
379HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. Tradução Flávio Beno 

Siebeneichler. 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010. v. 1. p. 163. 
380HABERMAS, op. cit., p. 122. 
381BONAVIDES, op. cit., p. 59. 
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O modelo considerado pioneiro na construção da peça orçamentária de forma 

participativa é o da cidade de Porto Alegre/RS
382

, que adota, basicamente, a seguinte 

metodologia suscetível a constante aprimoramento: divisão da cidade em regiões e 

delimitação de fóruns temáticos como transporte e circulação; educação e lazer; cultura; saúde 

e assistência social; desenvolvimento econômico e tributação; e organização da cidade, 

desenvolvimento urbano e ambiental. Nos fóruns, os debates devem levar em consideração, 

por exemplo, a carência de infraestrutura, o número de moradores, o custo de cada obra ou 

serviço, e as escolhas da população, concluindo-se com o seu encaminhamento ao Poder 

Executivo municipal
383

. 

Na prática, as escolhas das prioridades orçamentárias pelo cidadão, na maioria dos 

municípios brasileiros, são tomadas em termos de sim/não. Grupos de interesses organizados, 

engajados e normalmente vinculados a partidos políticos exercem influência na definição das 

prioridades orçamentárias sem que isso represente necessariamente o interesse da maioria da 

população; e a opinião pública é facilmente influenciada pelo poder constituído, pelas 

corporações empresariais e organizações político-empresariais, e pela mídia que conta com 

profissionalismo, qualidade técnica e abrangência local, regional, nacional e global. 

O exercício da cidadania pelo controle popular da atividade orçamentária, no sentido 

de direito a ter direitos, é precário, dentre outros, pela desconfiança da seriedade dos gestores 

e legisladores; pela debilitada consciência cívica da maior parte da população, que não 

desfruta de condição básica de existência digna (educação, saúde, segurança, moradia); ou 

pela simples falta de interesse nos negócios do Estado que é um corpo estranho e distanciado 

do cotidiano.  

O descrédito do eleitor, a quebra da confiança, a falta de idoneidade de agentes 

políticos e o descompasso entre as escolhas públicas e o anseio da sociedade, dão o contorno 

da crise de representatividade
384

 dos poderes constituídos e do afastamento do cidadão dos 

assuntos inerentes às práticas democráticas e às instâncias de decisão.  

                                                   
382UM POUCO da história do OP de Porto Alegre. Disponível em: <http://www.ongcidade.org. 

/site/php/op/op.php?acao=historia_op>. Acesso em: 22 abr. 2011. 
383Detalhes da metodologia, processamento e formação do orçamento participativo em Porto Alegre podem ser 

colhidos em MINGUELLI, Marcelo. Orçamento participativo: uma leitura jurídico-política. Canoas: ULBRA, 

2005. 
384Continua atual a crítica de Bonavides, quanto à derrocada da legitimidade do sistema representativo: “As 

formas representativas, por obra da depravação que ora mina o sistema governativo vigente, tanto no campo 
executivo como legislativo e quiçá judicial, perderam de todo a legitimidade. Consequência: sua legalidade se 

desmorona, sua autoridade se aniquila, seus poderes se desmancham, sua ética se decompõe” (BONAVIDES, op. 

cit., p. 282). 
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Por sua vez, a parca participação popular no processo de planejamento do Estado 

acarreta concentração de poder no Executivo, que geralmente se confunde com o Legislativo 

e a ele se agrega, propiciando escolhas orçamentárias mais próximas do interesse da minoria e 

bem distantes da real necessidade da grande massa da população. Além disso, o 

distanciamento da população do controle das contas públicas, entendido como arrecadação, 

escolhas e dispêndio, facilita a conduta de agentes públicos voltada ao clientelismo e à 

corrupção. 

O orçamento participativo, como instrumento de democracia
385

, pode reverter essa 

situação. Nesse resgate de identidade munícipe-eleitor-representante ou na aproximação do 

cidadão à política, a mídia
386

 e as redes sociais são capazes de desempenhar um papel 

importante de agregação e consciência social, como a organização de protestos em massa 

(exemplo: “revolta do busão”, “impeachment já”, “diretas já”), campanhas publicitárias 

(exemplo: desarmamento, reconhecimento civil de relação homoafetiva, direito dos 

empregados domésticos) que influenciam a esfera política diante da vontade expressa pela 

maioria, contrastando com o habitual comodismo, a ignorância ou falta de interesse do 

cidadão. 

No âmbito financeiro, a escolha de prioridades e o controle dos gastos da 

Administração Pública devem ser realizados por cidadãos livres de pressão e de manipulação 

(política, liderança comunitária, sindicato, associação, organização não governamental dentre 

outras) e voltados para o interesse do bem comum
387

. 

Para que o processo democrático participativo seja concretizado, as prioridades de 

investimentos, obras e serviços, indicadas no instrumento produzido a partir das deliberações 

                                                   
385Democracia, na visão realista de Bonavides, “é processo de participação dos governados na formação da 
vontade governativa; participação que se alarga e dilata na direção certa de um fim todavia inatingível: a 

identidade de governantes e governados, meta utópica, que traz à memória a imagem amortecida de Rousseau 

configurada na hipótese da democracia como governo de deuses” (BONAVIDES, ibid., p. 57-58). O substantivo 

da democracia, continua o autor, “é portanto, a participação. Quem diz democracia diz, do mesmo passo, 

máxima presença de povo no governo, porque, sem participação popular, democracia é quimera, é utopia, é 

ilusão, é retórica, é promessa sem arrimo na realidade, sem raiz na história, sem sentido na doutrina, sem 

conteúdo nas leis” (BONAVIDES, ibid., p. 283). 
386A mídia ao tempo que pode incentivar, decisivamente, a participação popular, constitui “a caixa preta da 

democracia, que precisa de ser aberta e examinada para percebermos quantos instrumentos ocultos, sob o pálio 

legitimante e intangível da liberdade de expressão, lá se colocam e utilizam para degradar a vontade popular, 

subtrair-lhe a eficácia de seu título de soberania, coagir a sociedade e o povo, inocular venenos sutis na 
consciência do cidadão, construir falsas lideranças com propaganda enganosa e ambígua, reprimir e sabotar com 

a indiferença e o silêncio dos meios de divulgação, tornados inacessíveis, a voz dos dissidentes e seu diálogo 

com a sociedade, manipular, sem limites e sem escrúpulos, a informação, numa aliança com o poder que 

transcende as raias da ética e tolher, enfim, a criação de uma opinião pública, livre e legítima, consciente e 

oxigenada pelos valores da justiça e da liberdade” (BONAVIDES, ibid., p. 64). 
387UM POUCO da história do OP de Porto Alegre. Disponível em: <http://www.ongcidade.org. 

/site/php/op/op.php?acao=historia_op>. Acesso em: 22 abr. 2011. 
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populares (debates, audiências e consultas públicas), devem ser respeitadas pelo 

administrador e incluídas nas leis orçamentárias para posterior execução. Caso contrário, a 

participação popular tenderá a se retrair, e a gestão orçamentária participativa exigida pelo 

Estatuto da Cidade, a se tornar mero requisito formal para a aprovação das leis orçamentárias 

e não o exercício da cidadania voltado para a legitimidade política e a corresponsabilidade 

entre Administração e administrado sobre os gastos e as prioridades de interesse comum. 

Apesar das dificuldades apontadas, o controle orçamentário interno, externo e popular 

é essencial, não só para o desenvolvimento financeiro dos entes federados, mas também para 

restabelecer a moralidade e a transparência públicas e garantir a efetivação dos direitos 

individuais, sociais, econômicos e culturais que constituem a base do modelo de Estado 

preconizado pela CF
388

.  

 

4.3 Controle judicial e escolhas político-administrativas 

  

 Os direitos fundamentais sociais, elencados na CF – educação, saúde, alimentação, 

trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, 

assistência aos desamparados (CF, art. 6º) – devem ser implementados, originariamente, pelo 

Poder Executivo, mediante políticas públicas elaboradas, segundo a orientação partidária dos 

governantes, que têm obrigação de representar o interesse e as prioridades da coletividade. 

 Na realidade brasileira, contudo, há uma tendência marcante pela corrupção, pela 

ineficiência e pelo clientelismo
389

 e, a maior parte da população, que efetivamente necessita 

da promoção de direitos sociais, por não poder arcar com o seu custo privado, tem o exercício 

de sua cidadania reduzido, graças, dentre outros, à deficiência em sua formação cívica e 

social, o que diminui a capacidade de compreensão da dinâmica estatal e do controle da 

representatividade pelo voto. 

 A ausência ou o mínimo comprometimento do Poder Público com a promoção de 

políticas públicas satisfatórias; a falta de precisão no planejamento financeiro do orçamento, 

de transparência na alocação dos recursos e de eficiência dos gastos públicos pelo Poder 

                                                   
388“Se a Constituição é utopia, nós somos utopistas, se a liberdade é sonho ou quimera, nós somos sonhadores, se 
o Direito é falácia, nós somos palradores ingênuos, se a verdade é demagogia, nós somos demagogos, se a justiça 

é devaneio, nós somos insensatos, se o contrato social é ficção e engodo, nós somos seus derradeiros 

abencerragens, se a separação de poderes é arcaísmo e velharia, nós somos os guardas desse museu” 

(BONAVIDES, op. cit., p. 285).  
389BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: 

o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, 

Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. 2. ed., rev. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 109. 
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Executivo; e o parco controle político e social são fatores que incrementam a procura pelo 

Poder Judiciário
390

, autorizada pelos princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da 

jurisdição, visando ao provimento jurisdicional que garanta a concretização de direitos 

fundamentais sociais básicos. 

 Em regra, recorre-se ao controle judicial, por via incidental e difusa, para solução 

adequada de uma lide concreta e real entre partes, mas o controle material ou substancial pelo 

Poder Judiciário dos atos ou omissões normativas
391

 e do desvio ou excesso de poder do 

Poder Legislativo e do Poder Executivo no orçamento público desponta como aprimoramento 

da jurisdição constitucional para garantir a efetividade de direitos fundamentais sociais 

integrantes do núcleo do mínimo existencial. 

 

4.3.1 Decisão justa, interpretação e discricionariedade 

  

 Ao longo do desenvolvimento da ciência do Direito, tem-se buscado encontrar um 

padrão de decisão que alie Direito, Justiça e Segurança Jurídica. Nesse contexto, a atividade 

interpretativa e a aplicação da norma encontram-se entrelaçadas. O que é uma decisão justa, 

ou como produzir uma decisão justa, especialmente nos casos difíceis e nas lacunas legais, 

sem atentar contra a segurança jurídica, é um grande desafio, pois aquele que ingressa com 

uma ação busca obter do Poder Judiciário, não só uma sentença que ponha fim ao conflito de 

interesses, mas também uma decisão justa.  

 Fazendo um corte epistemológico a partir do positivismo de Hans Kelsen,  

 

[...] a questão de saber por que é que uma determinada decisão é justa é levantada 

pela necessidade de justificar esta decisão, de fundamentar a validade da norma 

individual por ela posta. E tal justificação ou fundamentação de validade não é 

possível senão pela demonstração de que a norma individual corresponde a uma 

norma geral superior pressuposta como justa. A norma constitutiva do valor de 

justiça tem de, por sua mesma natureza, ter caráter geral392. 
   

 Para essa corrente doutrinária, as regras jurídicas são o cerne do Direito; a aplicação da 

norma exige a subsunção do fato ao seu conteúdo; e a determinação judicial não tem apenas 

caráter declarativo, mas também constitutivo, possuindo uma parte decisória, de exercício de 

                                                   
390CF, art. 5º, XXXV (âmbito individual); Lei nº 7.347/1985 (âmbito coletivo). 
391Inserem-se na definição de ato normativo as normas e os atos editados ou que deveriam sê-los pelos poderes 

públicos. A resolução e o regulamento são atos normativos secundários, que não criam direitos, devendo 

obediência à lei, por isso não se sujeitam ao controle de constitucionalidade, mas de legalidade. 
392KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

p. 281. 
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poder, especialmente, quando o julgador entender injusta ou não equitativa a ausência de uma 

norma geral aplicável ao caso concreto
393

. 

 Admitindo como pressuposto que nem sempre é possível extrair da regra resposta para 

a solução da demanda (especialmente nos casos difíceis, já que nos outros a subsunção  

mostra-se, geralmente, suficiente) e que não se pode negar a discricionariedade do julgador, 

como orientar a atividade judicial para a produção de uma decisão justa? A Escola do Direito 

livre aponta três caminhos: “o Direito consuetudinário, no qual ressurge ‘um bom pedaço do 

Direito natural’, a analogia e, sobretudo, a ‘natureza da coisa’” o que  

 
[...] é adequado, justo, segundo a civilização, saudável [...] ‘O juiz está obrigado, em 

razão de seu cargo, a separar-se conscientemente de um preceito legal, quando 

aquele preceito se encontra de tal sorte em contradição com o sentimento moral da 

maioria, que, se o mantivesse, correria muito mais perigo a autoridade do Direito e 
da lei, do que pela inobservância de dito preceito’394.  

 

 Diametralmente oposto à Escola do Direito Livre está o Originalismo, defendido por 

Robert Bork, que entende que os princípios constitucionais devem ser lidos literalmente, de 

acordo com seus significados e intenções originais e não interpretados, não cabendo ao Poder 

Judiciário criar, emendar ou rejeitar leis, que é função típica do Poder Legislativo.
395

 

  Para incrementar o debate, Ronald Dworkin defende a leitura moral da Constituição, 

acreditando que o Direito é completo e oferece sempre uma, e somente uma resposta correta, 

portanto, a discricionariedade não é aceitável. Nos casos difíceis, o juiz (Hércules) consulta o 

universo da moralidade e da filosofia política, que são partes do próprio Direito, e encontra 

um princípio que há de ser o que melhor explique e o mais adequado à tradição do sistema 

institucional e, ao mesmo tempo, o mais forte do ponto de vista ético, o que ofereça uma 

solução mais justa
396

. 

                                                   
393“[...] é possível que a ordem jurídica confira ao tribunal o poder de, no caso de não poder determinar qualquer 

norma jurídica geral que imponha ao demandado ou acusado o dever cuja violação o demandante privado ou o 

acusador público alegam, não rejeitar a demanda ou não absolver o acusado, mas, no caso de ter por injusta ou 

não equitativa, quer dizer, como não satisfatória, a ausência de uma tal norma geral dar provimento à demanda 

ou condenar o acusado. Isso significa que o tribunal recebe poder ou competência para produzir, para o caso que 

tem perante si, uma norma jurídica individual cujo conteúdo não é de nenhum modo predeterminado por uma 

norma geral de direito material criada por via legislativa ou consuetudinária. Neste caso, o tribunal não aplica 

uma tal norma geral, mas a norma jurídica que confere ao tribunal poder para esta criação ex novo de direito 
material [...]” (KELSEN, op. cit., p. 271). 
394H. Reichel, 1921 apud SANCHIS, Luis Prieto. Os princípios, o problema da discricionariedade judicial e a 

tese da unidade de solução justa. In: MOREIRA, Eduardo Ribeiro (Org.). Argumentação e Estado 

constitucional. São Paulo: Ícone, 2012. p. 224-225. 
395 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e 

instrumentos de realização. 3. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Renovar, 2010. p. 95-96. 
396DWORKIN, Ronald. La lectura moral de a Constitución y la premisa mayoritaria. Revista Mexicana de 

Derecho Constitucional, México, n. 7, p. 3-22, jul./dic. 2002.  
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 A teoria de Dworkin sofre aguçadas críticas de Herbert L. A. Hart que considera que 

“[...] mesmo que o recurso aos princípios ‘atrase, não elimina, o momento da criação judicial 

do Direito, posto que em qualquer caso difícil possam apresentar-se diferentes princípios que 

apoiem analogias confrontadas, e o juiz terá frequentemente que escolher entre elas...’”. A 

teoria hercúlea, capaz de explicar e justificar o Direito em uma única solução, só poderia 

ocorrer a partir de uma concepção objetivista de moral o que Hart considera insustentável
397

. 

 Eros Grau nega “peremptoriamente a existência de uma única resposta correta 

(verdadeira, portanto) para o caso jurídico – ainda que o intérprete esteja, através dos 

princípios, vinculado pelo sistema jurídico [...] pois aquela que seria a única resposta correta 

simplesmente não existe”
398

.  

 Igualmente, Robert Alexy não admite a unidade de decisão, pois “quem concebe ‘a 

única resposta correta (como) um fim ao que há de aspirar’, exclui mesmo assim que alguns 

princípios objetivos possam satisfazer essa finalidade ou, mais exatamente, ‘é impossível uma 

teoria forte dos princípios de forma que determina para cada caso uma resposta’”
399

. Na 

tentativa de regrar a discricionariedade judicial, nos casos de textura aberta, Alexy defende a 

racionalidade argumentativa pela ponderação de princípios (adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito).  

 Mas, nesse caso,  

 

[...] quem escolhe os princípios que estarão em situação de colisão? Quem decide 

sobre a tensão existente na otimização principiológica que prescreve a máxima: 
‘todo princípio deve ser cumprido em suas máximas possibilidades, de acordo com 

as circunstancias fáticas e jurídicas emergentes da aplicação’? [...] Quem decide, 

quem valora, ao fim e ao cabo, é o sujeito400. 

  

 

 A teoria da argumentação não consegue afastar a discricionariedade que está presente 

quando do sopesamento dos princípios em caso de colisão; e “[...] as prerrogativas dos 

magistrados judiciais em termos de independência e irresponsabilidade têm como 

contraponto, a necessidade de se garantir que as suas sentenças não se pautem por critérios 

ideológicos subjetivos; e opções partidárias; e por espasmos corporativos”
401

. 

                                                   
397H. Hart, 1968  apud SANCHIS, op. cit., p. 238. 
398GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. XV. 
399 ALEXY apud SANCHIS, op. cit. p. 240-241. 
400STRECK, Lenio. Lições de crítica Hermenêutica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.  p. 

48-49. 
401 MORAIS, Carlos Blanco de. Segurança Jurídica e Justiça Constitucional. Coimbra: Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa: Coimbra, 2001. p. 629.  
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 Seguindo a tendência do novo constitucionalismo, a busca da solução justa importa na 

melhor interpretação que se possa fazer dos princípios e das regras constitucionais para 

identificar o conteúdo material da CF e viabilizar a concretização de direitos fundamentais em 

nome da ideia de justiça substancial e de segurança jurídica.  

 A existência de preceitos vagos, cláusulas gerais e conceitos abertos no texto 

constitucional dificulta o trabalho do exegeta, admitindo intenso recurso à discricionariedade. 

A interpretação consubstancia “uma experiência conflitual do intérprete, de modo tal que a 

norma de decisão por ele produzida traz bem impressas em si as marcas desse(s) conflito(s)”, 

decidindo o juiz “[...] sempre dentro de uma situação histórica determinada, participando da 

consciência social de seu tempo, considerando o direito todo, e não apenas um determinado 

texto normativo”
402

.   

 Para isso, além dos métodos hermenêuticos tradicionais
403

, auxiliam o exegeta os 

métodos tópico, integrativo e concretista. Para a tópica, nas questões difíceis, como as de 

garantir a concretização dos direitos fundamentais sociais, que aparentemente permitem mais 

de uma resposta, o intérprete deve pautar-se 

 

[...] por uma aporia fundamental: a questão de saber o que é justo aqui e agora”, 

partindo do problema para o sistema. Diante da necessidade de resolver o caso 

concreto, “o pensamento jurídico possui uma estrutura tópica por pelo menos três 

razões: ‘1) A estrutura total da jurisprudência somente pode ser determinada a partir 

do problema; 2) As partes integrantes da jurisprudência, seus conceitos e 
proposições têm de ficar ligados de um modo específico ao problema e só podem ser 

compreendidos a partir dele; 3) Os conceitos e as proposições da jurisprudência só 

podem ser utilizados em uma implicação que conserve sua vinculação com o 

problema. Qualquer outra forma de implicação deve ser evitada’404.   
 

 A crítica ao método tópico decorre da primazia dada ao problema que pode ocasionar 

casuísmo desmedido, transformando a norma e o sistema em mero topoi (ponto de vista), 

causando sério risco à segurança jurídica, além de desrespeito à decisão legislativa. 

 O método integrativo ou científico-espiritual
405

, ao realçar os valores econômicos, 

sociais, políticos e culturais expressos e tutelados pela CF, defende que no processo 

interpretativo o intérprete deve se prender à realidade da vida, à concretude da existência ao 

compreender e aplicar a norma.  

                                                   
402GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 37-38. 
403Gramatical, histórico sistemático, racional e teleológico. 
404Theodor Viehweg, 1979 apud BUSTAMANTE, Thommas da Rosa de. Tópica e argumentação jurídica. 

Revista de Informação Legislativa: Brasília, ano 41, n. 163, p. 158-159, jul./set. 2004. 
405Tem como expoente Rudolf Smend. 
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 Para que a Constituição desenvolva de forma ótima sua força normativa, o método 

hermenêutico concretista propõe: (1) “quanto mais o conteúdo de uma Constituição lograr 

corresponder à natureza singular do presente e aos fatos reais (problema concreto), tanto mais 

seguro há de ser o desenvolvimento de sua força normativa”
406

; (2) “um ótimo 

desenvolvimento da força normativa da Constituição depende não apenas do seu conteúdo, 

mas também de sua práxis”
407

. E conclui, “a interpretação adequada é aquela que consegue 

concretizar de forma excelente, o sentido [...] da proposição normativa dentro das condições 

reais dominantes numa determinada situação”
408

.  

 A fim de conferir força normativa à CF, o prolator da norma de decisão também deve 

se valer de princípios específicos de hermenêutica constitucional, tais como: (1) unidade 

significa “[...] que a constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições 

(antinomias, antagonismos) entre as suas normas”
409

;  (2) efeito  integrador impõe que “[...] 

na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se primazia aos critérios ou 

pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade 

política”
410

; (3) máxima efetividade ou da eficiência prevê que “[...] a uma norma 

constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê”
411

; (4) “justeza” ou da 

conformidade funcional estabelece que “[...] o órgão (ou órgãos) encarregado da interpretação 

da lei constitucional não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema 

organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido [...]”
412

; (5) concordância prática ou 

harmonização “[...] impõe a coordenação e combinação dos bens jurídicos em conflito de 

forma a evitar o sacrifício (total) de uns em relação aos outros [...]”
413

; (6) força normativa da 

constituição dá “[...] primazia às soluções hermenêuticas que, compreendendo a historicidade 

das estruturas constitucionais, possibilitem a ‘actualização’ normativa, garantindo, do mesmo 

pé, a sua eficácia e permanência”
414

.  

 O julgador não está livre para decidir e transformar o Direito naquilo que o Judiciário 

diz que é, mas deve ter em mente o conjunto sistemático das regras e princípios 

constitucionais; socorrer-se dos princípios específicos de hermenêutica constitucional; 

                                                   
406HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre: 

Sérgio Antonio Fabris, 1991. p. 20. 
407HESSE, op. cit. 21. 
408HESSE, ibid., p. 22-23. 
409CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed., 8. reimp.  Coimbra: 

Almedina, 2003. p. 1223. 
410CANOTILHO, op. cit., p. 1224. 
411CANOTILHO, ibid. 
412CANOTILHO, op. cit., p. 1223-1226. 
413CANOTILHO, ibid., p. 1225. 
414CANOTILHO, op. cit., p. 1226. 
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perceber a evolução e receptividade da sociedade; contar com sua experiência e procurar a 

maior abstenção possível dos preconceitos, emoções, ideologias e influências, pois  

 

[...] frente ao ‘pesadelo’ de alguns realistas que dissolvem o Direito em uma soma 

desconexa de sentenças judiciais e frente ao ‘sonho’ daqueles que pretendem que o 

juiz encontre facilmente todas as chaves de sua sentença, a verdade situa-se em 
algum lugar intermediário; as normas são importantes e condicionam até certo ponto 

o sentido da sentença, mas, a partir desse ponto, se abre caminho à 

discricionariedade onde a teoria do Direito (descritiva) pouco tem a dizer”415. 
 

 A abertura do processo interpretativo e a publicidade do debate não somente na esfera 

endoprocessual (contraditório entre partes), mas também com membros da comunidade 

(opinião pública, órgãos estatais, expert, cidadão)
416

, podem auxiliar a difícil tarefa de 

compreender a norma constitucional (o que ela visa a proteger e promover), agregando-lhe o 

sentido concretizador e justo, pois “o juiz constitucional já não interpreta, no processo 

constitucional, de forma isolada [...]”
417

. 

 Persistindo incertezas e, consequentemente, insegurança jurídica, socorre-se à ideia de 

produzir Direito a partir do valor Justiça que “[...] requer uma agudeza ética profunda, uma 

prudência sem vacilações, e uma vastíssima erudição”
418

.  A decisão justa deve ser tida como 

um ideal a ser conquistado a partir da norma constitucional, associada aos valores ético, 

sociais e históricos da sociedade. 

 A segurança jurídica é pressuposto existencial do Direito e “[...] constitui uma 

condição de realização da Justiça [...] não é, todavia suficiente, já que nem sempre o conteúdo 

do Direito positivo serve o escopo da Justiça”
419

. O Direito não é uma ciência exata, mas deve 

ser racional, equitativo, moral e socialmente aceito, o que não se confunde, necessariamente, 

com a vontade da maioria.  

 Por isso, a equação subsunção do fato à norma = a decisão justa, ou discricionariedade 

judicial = a instabilidade jurídica, não soluciona o problema da concretização dos direitos 

                                                   
415SANCHIS, op. cit., p. 218. 
416Lei nº 9.868/1999, arts. 7º e 9º. 
417HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 41. Haberle defende que todas as pessoas e grupos que vivem a 

constituição em determinada sociedade participam de sua interpretação (processo aberto e público), seja direta 
ou indiretamente, colaborando para a compreensão e aplicação dos preceitos constitucionais (sociedade aberta). 

Embora admita o alargamento do círculo interpretativo para além das partes processuais e operadores do direito 

(sociedade fechada), não refuta que, em última instância, o sentido das regras e princípios da Carta Magna seja 

de competência da jurisdição constitucional. 
418 CUNHA, Paulo Ferreira. Da Justiça na Constituição da República Portuguesa: subsídios para a determinação 

do seu estatuto epistemológico-jurídico. Scientia Ivridica, Braga: Livraria Cruz, 2004. tomo LIII. p. 103. 
419MORAIS, Carlos Blanco de. Segurança Jurídica e Justiça Constitucional. Coimbra: Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa: Coimbra, 2001. p. 622. 
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fundamentais sociais. O apego exagerado ao estrito texto da lei ou à discricionariedade 

desmedida pode levar o produtor da norma de decisão ao extremo e “Direito é incompatível 

com incoerência, arbítrio e imprevisibilidade dos comportamentos”
420

. 

 A discricionariedade não só do Poder Judiciário, mas também das escolhas do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo reforçam a necessidade da compreensão da técnica de 

ponderação/argumentação e do controle de constitucionalidade
421

 que apontam o limite e a 

medida da concretização de direitos fundamentais notadamente dos integrantes do núcleo 

existencial pelos Poderes do Estado. 

 

4.3.2 Primazia da ponderação/argumentação  

 

 Após a Segunda Guerra Mundial, o centro da ordem jurídica transmudou da mera 

obediência formal da lei para a autonomia, o respeito e a garantia dos direitos fundamentais, 

impondo o exercício moderado do poder do Estado, nas searas administrativa, legislativa e 

judiciária.  

 O Estado de Direito é “[...] aquele que define e respeita, por meio de normas jurídicas, 

os limites de sua atividade, tendo em vista especiais fins, de sorte que estes objetivos têm de 

estar prefixados[...]”
422

. Nessa concepção, 

 
As leis, para serem constitucionais, não basta que hajam sido formalmente exaradas. 

Devem estar também materialmente em consonância com os superiores valores 

básicos da ordem fundamental liberal e democrática, bem como com a ordem 

valorativa da Constituição, e ainda hão de guardar, por igual, correspondência com 

os princípios elementares não escritos da lei maior, bem como com as decisões 

tutelares da Lei Fundamental, nomeadamente as que entendem com o axioma da 

estatalidade jurídica e o princípio do Estado Social423. 
 

 A prevalência dos princípios que fundamentam a CF sobre a mera legalidade é 

característica do Estado Democrático de Direito, do qual decorre a inexistência de ordem 

hierárquica pré-estabelecida de valores constitucionais, possuindo todas as normas 

                                                   
420MORAIS, op. cit., p. 621. 
421Esta dissertação limita-se a apreciar o controle de constitucionalidade judicial, não sendo objeto de pesquisa o 

controle de constitucionalidade político que é exercido por órgão político, como Comissões de Constituição e 

Justiça das Casas Legislativas ou Chefe do Executivo, através do veto presidencial, dentre outros. 
422BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 

restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 96. 
423Decisão do Tribunal Constitucional Alemão, caso Elfes (Elfes-Urteil) (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 

Constitucional. 7. ed.. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 384). 
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constitucionais o mesmo valor quando em abstrato; e de princípios absolutos, que em nenhum 

caso podem ser desprezados em prol de outro princípio
424

.  

 Na colisão de princípios, em que duas normas, em si, conduzem a resultados 

reciprocamente contraditórios, tal como a permissão de algo segundo uma e a proibição 

segundo outra, um dos princípios tem que ceder ante o outro
425

. O predomínio de um 

princípio em detrimento de outro, não implica invalidez do princípio preterido, embora se 

reconheça que existam princípios extremamente débeis, como o princípio de discriminação 

racial, que se aparecer em um determinado ordenamento jurídico tem de ser declarado 

inválido não podendo prevalecer em qualquer caso, e como tal não se insere nos critérios de 

colisão
426

.   

 Ante a constatação da inexistência de princípios absolutos e da possibilidade, no caso 

concreto, de haver princípios constitucionais colidentes (Estado X indivíduo ou coletividade; 

indivíduo X indivíduo), a máxima da proporcionalidade tem sido, predominantemente, 

adotada para a solução da colisão evidenciada: 

 

[...] critérios parciais da adequação (aptidão do meio no que diz com a consecução 

da finalidade almejada), necessidade (menor sacrifício do direito restringido) e da 

                                                   
424“[...] Princípios podem se referir a interesses coletivos ou a direitos individuais. Se um princípio se refere a 
interesses coletivos e é absoluto, as normas de direitos fundamentais não podem estabelecer limites jurídicos a 

ele. Assim, até onde o princípio absoluto alcançar não pode haver direitos fundamentais. Se o princípio absoluto 

garante direitos individuais, a ausência de limites desse princípio levaria à seguinte situação contraditória: em 

caso de colisão, os direitos de cada indivíduo, fundamentados pelo princípio absoluto, teriam que ceder em favor 

dos direitos de todos os indivíduos, também fundamentados pelo princípio absoluto. Diante disso, ou os 

princípios absolutos não são compatíveis com direitos individuais, ou os direitos individuais que sejam 

fundamentados pelos princípios absolutos não podem ser garantidos a mais de um sujeito de direito” (ALEXY, 

Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. 2. ed., 3. tir. São Paulo: 

Malheiros, 2014. p. 111). 
425Para ilustrar a colisão de princípios, ALEXY descreve a decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão 

no caso Lebach: “[...] a emissora de televisão ZDF planejava exibir um documentário chamado ‘O assassinato de 
soldados em Lebach’. Esse programa pretendia contar a história de um crime no qual quatro soldados da guarda 

de sentinela de um depósito de munições do Exército alemão, perto da cidade de Lebach, foram mortos enquanto 

dormiam e armas foram roubadas com o intuído de cometer outros crimes. Um dos condenados como cúmprice 

nesse crime, que, na época prevista para a exibição do documentário, estava perto de ser libertado da prisão, 

entendia que a exibição do programa, no qual ele era nominalmente citado e apresentado por meio de fotos, 

violaria seu direito fundamental garantido pelos arts. 1°, § 2°, e 2°, § 1°, da Constituição alemã, sobretudo 

porque sua ressocialização estaria ameaçada. O Tribunal Estadual rejeitou seu pedido de medida cautelar para 

proibir a exibição, e o Tribunal Superior Estadual negou provimento ao recurso contra essa decisão. O autor 

ajuizou, então, uma reclamação constitucional contra essas decisões [...] A argumentação do Tribunal 

Constitucional Federal desenvolveu-se em três etapas [...] Na primeira etapa constatou-se uma ‘situação de 

tensão entre a proteção da personalidade [...] e a liberdade de informar por meio de radiodifusão’ [...] Depois da 
constatação de uma colisão entre princípios cujos valores abstratos estão no mesmo nível, o Tribunal 

Constitucional Federal, em um segundo passo, sustenta uma precedência geral da liberdade de informar [...] no 

caso de uma ‘informação atual sobre atos criminosos’[...] A decisão ocorre na terceira etapa. Nela, o tribunal 

constata que, no caso da ‘repetição do noticiário televisivo sobre um grave crime, não mais revestido de um 

interesse atual pela informação’, que ‘coloca em risco a ressocialização do autor’[...], a proteção da 

personalidade [...] tem precedência sobre a liberdade de informar [...], o que no caso em questão, significa a 

proibição da veiculação da notifica [...]” (ALEXY, op. cit., p. 99-102). 
426ALEXY, ibid., p. 110. 
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proporcionalidade em sentido estrito (avaliação da equação custo-benefício – para 

alguns, da razoabilidade no que diz com a relação entre os meios e os fins), 

respeitando sempre o núcleo essencial do(s) direito(s) restringido(s), mas também 

não poderão, a pretexto de promover algum direito, desguarnecer a proteção de 

outro(s) no sentido de ficar aquém de um patamar minimamente eficiente de 

realização e de garantia do direito427.  
 

  Sobre a proporcionalidade não há dúvida de que se trata de uma técnica
428

 que é mais 

fácil compreender do que definir
429

. A ponderação teve aplicação clássica no Direito 

administrativo e penal, com raízes iluministas em Montesquieu
430

 e Beccaria
431

 defensores da 

proporcionalidade das penas em relação aos delitos.  

 No Direito Constitucional, a ponderação é mecanismo de proteção dos direitos 

fundamentais na lei e perante a lei, notadamente nos casos difíceis (hard cases). Há 

proporcionalidade quando se estabelece equilíbrio ou relação harmônica entre duas grandezas, 

através da adequação entre meios e fins na proteção de um determinado direito
432

. Essa 

definição integra três elementos: adequação, necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade 

em sentido estrito.   

 Pela adequação, a medida restritiva imposta deve ser idônea à obtenção da finalidade 

perseguida, ou seja, o meio utilizado deve ser apto a produzir o fim que visa a concretizar. A 

relação formada por esse elemento é a de meio-fim. 

  Pela necessidade, a medida restritiva não pode exceder os limites indispensáveis à 

obtenção do fim legítimo almejado; deve ser necessária e invadir, o mínimo possível, a esfera 

de liberdade do indivíduo. A limitação visa à conservação de um direito fundamental, não 

                                                   
427SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 

direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. Direitos 

fundamentais: orçamento e reserva do possível. 2. ed., rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
p. 33. 
428Para fim desta dissertação, considerar-se-á a proporcionalidade como técnica e não como princípio, por ser 

utilizada como meio para solução de colisão entre princípios hierarquicamente de mesma graduação e não como 

orientação autônoma e suficiente para a solução da lide. 
429BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

1997. p.  356. 
430“[...] Toda pena que não derive da necessidade é tirânica [...]” (MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. 

CAPÍTULO XIV - Quais são os meios naturais de mudar os costumes e as maneiras de uma nação). Disponível 

em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_montesquieu_o_espirito_das_leis.pdf>.  Acesso em: 

21 fev. 2016. 
431“Não só é interesse comum que não sejam cometidos delitos, mas também que eles sejam tanto mais raros 
quanto maior o mal que causam à sociedade. Portanto, devem ser mais fortes os obstáculos que afastam os 

homens dos delitos na media em que estes são contrários ao bem comum e na media dos impulsos que os levam 

a delinquir. Deve haver, pois, uma proporção entre os delitos e as penas” (BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e 

das Penas. Tradução Lucia Guidicini e Alessandro Berti Contessa. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 50). 
432BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 

restritivas de direitos fundamentais. 2 ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 73. BARROS citando Jellinek 

expõe a síntese da exigência de proporcionalidade: “não se abate pardais disparando canhões” (BARROS, op. 

cit., p. 44). 
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podendo ser substituída por outra igualmente eficaz, mas menos gravosa
433

. A exigibilidade 

deve ser analisada sob os seguintes aspectos: 

 

[...] a) a exigibilidade material, pois o meio deve ser o mais ‘poupado’ possível 

quanto à limitação dos direitos fundamentais; b) a exigibilidade espacial aponta para 

a necessidade de limitar o âmbito da intervenção; c) a exigibilidade temporal 

pressupõe a rigorosa delimitação no tempo da medida coativa do poder público; d) a 

exigibilidade pessoal significa que a medida se deve limitar à pessoa ou pessoas 

cujos interesses devem ser sacrificados434. 
 

 Ao considerar que uma medida é inexigível ou desnecessária e não atende ao elemento 

da necessidade, o intérprete há que fazer um juízo positivo: “[...] indicar outra medida menos 

gravosa – menor restrição – e concomitantemente apta para lograr o mesmo ou um melhor 

resultado – meio mais idôneo”
435

, não bastando afirmar “[...] que o meio escolhido pelo 

legislador não é o que menor lesividade causa”
436

. 

 Pela proporcionalidade em sentido estrito, o meio utilizado deve manter o equilíbrio 

na distribuição do ônus entre valores e bens dos sujeitos, recaindo a escolha sobre o meio que 

melhor levar em conta o conjunto de interesses em colisão e for o razoável e proporcional 

para a obtenção do fim perseguido. A ponderação é “[...] a relação ‘custo-benefício’, ou seja, 

a verificação das vantagens e desvantagens resultantes para o indivíduo, a partir dos meios 

utilizados pelo legislador com vistas à obtenção dos fins perseguidos pela norma 

constitucional”
437

. 

  A proporcionalidade em sentido estrito “[...] decorre do fato de princípios serem 

mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas”
438

. A necessidade e a 

adequação “[...] decorrem da natureza dos princípios como mandamentos de otimização em 

face das possibilidades fáticas”
439

. 

 A partir de decisões em casos concretos pelos tribunais, a técnica da ponderação vai 

formando ideias objetivas, sem pretensão de serem rígidas, servindo apenas como orientação 

                                                   
433Xavier Philippe (apud BONAVIDES, op. cit., p. 361) ilustra o subprincípio da necessidade da seguinte 
maneira: “de dois males, faz-se mister escolher o menor”.  Na síntese de Maunz/Dürig (apud BONAVIDES, op. 

cit., p. 361): “de todas as medidas que igualmente servem à obtenção de um fim, cumpre eleger aquela menos 

nociva aos interesses do cidadão, podendo assim o princípio da necessidade [...] ser também chamado princípio 

da escolha do meio mais suave [...]”. 
434 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 

1998. p. 264-265. 
435 BARROS, op. cit., p. 80. 
436 BARROS, ibid. 
437 BUECHELE, Paulo Arminio Tavares. O princípio da proporcionalidade e a interpretação da 

Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 132. 
438 ALEXY, op. cit., p. 118 
439 ALEXY, ibid. 
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em lides semelhantes. O Tribunal Constitucional alemão fixou três critérios objetivos de 

ponderação para alcançar a justa medida, quando a lide envolver direitos fundamentais: 

 

[...] a) quanto mais sensível revelar-se a intromissão da norma na posição jurídica do 

indivíduo, mais relevantes hão de ser os interesses da comunidade que com ele 

colidam; b) do mesmo modo, o maior peso e preeminência dos interesses gerais 

justificam uma interferência mais grave; c) o diverso peso dos direitos fundamentais 
pode ensejar uma escala de valores em si mesmo, como ocorre na esfera jurídico-

penal (o direito à vida teria preferência ao direito à propriedade)440 . 

  

No Direito brasileiro, embora a técnica da ponderação não esteja expressa na CF
441

, 

doutrinadores defendem que o princípio do devido processo legal em sentido material (CF, 

art. 5º, LIV) a abarca
442

.  

 O devido processo legal em sentido material surgiu a partir do exame pela Suprema 

Corte norte-americana, no final do século XVIII
443

, da questão dos limites do poder 

governamental em razão dos abusos do exercício do poder de polícia. O Poder Judiciário 

ascendeu no sistema de Poderes norte-americano, sendo-lhe permitido o exame de mérito dos 

atos do Poder público e a redefinição da discricionariedade da Administração. 

 A face substancial do devido processo legal exige um “processo legislativo de 

elaboração de lei previamente definido e regular, bem como razoabilidade e senso de justiça 

de seus dispositivos, necessariamente enquadrados nas preceituações constitucionais”, 

cabendo a “aplicação ao caso concreto das normas preexistentes, que não sejam 

desarrazoadas, portanto intrinsecamente injustas”
444

.  

 A cláusula da razoabilidade autoriza o Poder Judiciário a invalidar atos legislativos ou 

administrativos quando: 

 

 

                                                   
440PENALVA apud BARROS, op. cit., p. 86. 
441Para Bonavides, o princípio da proporcionalidade não existe no Brasil como norma geral de direito escrito, 

mas como norma esparsa no texto constitucional e, portanto, é direito positivo que flui a partir de outros 

princípios que lhes são afins, sobremaneira o princípio da igualdade; e da extensão e profundidade do parágrafo 

2º do art. 5º, que abrange a parte não expressa dos direitos e das garantias constitucionais (BONAVIDES, op. 

cit., p. 395). 
442 Barros (BARROS, op. cit., p. 94), Mendes (MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de 

constitucionalidade. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: Celso Bastos: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 
1999. cap. 2, p. 87); Buechele (BUECHELE, op. cit., p. 148); Barroso (BARROSO, Luís Roberto. 

Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed., 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 375). 
443Em 1798, no caso Calder v. Bull, a Suprema Corte americana, pelo voto de Chase, firmou o entendimento de 

que os atos normativos legislativos ou administrativos, que ferirem os direitos fundamentais ofendem, ipso facto, 

o devido processo legal, devendo ser nulificados pelo poder judiciário (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do 

Processo Civil na Constituição Federal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 37). 
444TUCCI apud FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 2. ed., rev., atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000. p. 45. 
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[...] a) não haja adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado 

(adequação); b) a medida não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo 

menos gravoso para chegar ao mesmo resultado (necessidade/vedação do excesso); 

c) não haja proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde com a 

medida é de maior relevo do que aquilo que se ganha (proporcionalidade em sentido 

estrito)445 

 

 Como consectário da garantia do devido processo legal em sentido material, a 

Administração somente deve agir, quando autorizada pela lei (princípio da legalidade), e o 

Poder Legislativo somente pode produzir leis que satisfaçam o interesse público 

(razoabilidade). Toda lei ou ato administrativo que não for razoável é contrário ao Direito e 

deve ser submetido ao crivo do Poder Judiciário. A proporcionalidade complementa e integra 

o princípio da reserva legal (CF, art. 5º, II) no Estado Democrático de Direito, convertendo-o 

em princípio da reserva legal proporcional
446

. 

 O CPC (art. 489, § 2°) atribui relevância à proporcionalidade ao fixar que “no caso de 

colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação 

efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as 

premissas fáticas que fundamentaram a conclusão”. Trata-se de técnica utilizada, 

corriqueiramente, pelo Poder Judiciário para equacionar lides envolvendo direitos 

fundamentais. 

No processo de ponderação, consideram-se as normas relevantes aplicáveis ao caso 

concreto e identificam-se eventuais colisões entre elas; delimitam-se os fatos e as 

circunstâncias jurídicas de incidência da norma; e apuram-se as repercussões dos fatos, 

atribuindo-se peso às normas em colisão, aplicando-as com maior ou menor intensidade. Uma 

pretensão deve ceder em face de outra, quando não se constatar no ato restritivo de direito 

fundamental a conjugação da aptidão para a consecução do fim pretendido, da menor 

onerosidade do meio utilizado e da maior vantagem jurídica da opção ponderada. 

O STF, desde meados do século passado, adota como instrumento de controle de 

constitucionalidade das leis a técnica da proporcionalidade, embora inicialmente sem utilizar 

essa terminologia
447

. Com o decorrer dos anos, passou a empregar expressões como 

ponderação e razoabilidade na solução de lides envolvendo direitos fundamentais em 

colisão
448

. Na seara dos direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo 

                                                   
445BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed., 2 tir. São Paulo: Saraiva, 2010. 

p. 375. 
446BARROS, op. cit., p. 94. 
447STF. HC nº 45.232; STF. Rp nº 930 dentre outros. 
448STF. ADI nº 855; STF. RE nº 581.113 dentre outros. 
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existencial, a técnica da proporcionalidade serve de parâmetro para o STF garantir a sua 

concretização
449

, pois   

 

[...] entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica 

como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador 

uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à 

saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de legislação local, 

ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de 

pessoas carentes450. 

 

O controle da constitucionalidade pelo prisma da proporcionalidade impõe ao 

intérprete aferir: se o meio eleito para a consecução do objetivo almejado é capaz de lograr o 

fim pretendido; se “[...] no propósito de garantir o exercício do direito fundamental, o 

legislador fora forçado a criar a limitação e se aquela específica restrição selecionada era, de 

fato, a melhor para o caso (isto é, mais eficaz e menos gravosa para o jurisdicionado)”
 451

, e 

se, na colisão de direitos, a medida restritiva propicia mais vantagens e benefícios que 

desvantagens e danos. 

 Em outros termos, “visando a operar essa verificação, o Poder Judiciário apura (i) se o 

ato se insere no quadro (na moldura) do direito; (ii) se o discurso que o justifica se processa 

de maneira racional; (iii) se ele atende ao código dos valores dominantes [...]”
452

.   

Diante da discricionariedade ínsita à técnica da ponderação aplicada em sede 

constitucional para garantir direitos fundamentais, sua aceitação não é pacífica na      

                                                   
449 Trecho da decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins ilustra a utilização da técnica da ponderação ao 
analisar pedido de liminar em fornecimento de medicamentos: “[...] Em se tratando de fornecimento de 

medicamentos, tenho adotado determinados parâmetros: a) eventual concessão da liminar não pode causar danos 

e prejuízos relevantes ao funcionamento do serviço público de saúde; b) o direito de um paciente 

individualmente não pode, a priori, prevalecer sobre o direito de outros cidadãos igualmente tutelados pelo 

direito à saúde; c) o direito à saúde não pode ser reconhecido apenas pela via estreita do fornecimento de 

medicamentos; d) havendo disponível no mercado, deve ser dada preferência aos medicamentos genéricos, 

porque comprovada sua bioequivalência, resultados práticos idênticos e custo reduzido; e) o fornecimento de 

medicamentos deve, em regra, observar os protocolos clínicos e a ‘medicina das evidências’, devendo eventual 

prova pericial, afastado ‘conflito de interesses’ em relação ao médico, demonstrar que tais não se aplicam ao 

caso concreto; f) medicamentos ainda em fase de experimentação, não enquadrados nas listagem ou protocolos 

clínicos devem ser objeto de especial atenção, por meio de perícia específica, para comprovação de eficácia em 
seres humanos e aplicação ao caso concreto como alternativa viável [...]” (STJ.  AgRg no Agravo em REsp.  n° 

614.132-RS).  
450Trecho do voto do Ministro Celso de Melo pela legalidade da imposição de fornecimento gratuito de 

medicamentos necessários ao tratamento da AIDS, pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelo Município de Porto 

Alegre (STF. RE 271.286 AgR).  
451 BUECHELE, op. cit., p. 130. 
452GRAU, Eros. O Direito posto e o Direito pressuposto. 9. ed., rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 

215. 
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doutrina
453

 que aponta, basicamente, as seguintes objeções: (1) a reiterada utilização da 

proporcionalidade pode provocar uma ruptura da tripartição de poderes, ao conferir ao Poder 

Judiciário o poder de disciplinar direitos fundamentais em colisão, no caso concreto, em 

detrimento da liberdade do legislador de formular leis, dando ensejo à formação do “governo 

de juízes”, “juízes legisladores”, “justiça do caso particular”
454

; (2) a busca da decisão justa 

no caso concreto, com base na proporcionalidade, cujo conteúdo é de difícil precisão, acarreta 

a relatividade da aplicação da lei e, consequentemente, insegurança jurídica, ficando a 

garantia dos direitos fundamentais atrelada ao censo de justiça do juiz e de difícil 

fundamentação.  

As críticas à utilização da ponderação equiparam-se às promovidas contra a própria 

jurisdição constitucional em face de direitos fundamentais, abordadas no subitem 2.3. A 

despeito das críticas, a proporcionalidade não fere o princípio da separação de poderes “[...] 

porque o raio de autonomia, a faculdade política decisória e a liberdade do legislador para 

eleger, conformar e determinar fins e meios se mantém de certo modo plenamente 

resguardada”
455

.  

A técnica da ponderação serve de parâmetro à liberdade de estabelecer e concretizar 

fins políticos do próprio legislador, que não pode, na produção legislativa, distanciar-se dos 

valores e princípios constitucionais que são a essência do Estado de Direito
456

.  

  

A aplicação do princípio da proporcionalidade pelo judiciário não autoriza a criação, 

correção ou substituição de norma jurídica, mas permite adequar a lei ao caso concreto 
para solucionar a colisão de direitos, sem perder de vista “a garantia do núcleo 

intangível da esfera de liberdade do cidadão” e a não “imposição de restrições 

desnecessárias ou excessivas ao cidadão em nome do interesse público”457. 

 

 Para a interpretação da norma de textura aberta e na tentativa de regrar a 

discricionariedade judicial e consequentemente o abuso de poder, também se destaca a 

argumentação jurídica que ressalta a necessidade de a norma de decisão apresentar as razões 

de fato e normativas que orientaram a solução do caso concreto. É a partir da fundamentação 

                                                   
453Forsthoff (apud BONAVIDES, l997, p. 389); Schmidt (apud BONAVIDES, l997, p. 390); Zitscher (apud 

BONAVIDES, 1997, p. 390) Schlink e Schwabe (apud BONAVIDES, 1997, p. 392-393) Gentz (apud 

BONAVIDES, 1997, p. 394) Muller (apud BARROS, 2000, p. 171).  
454“[...] uma jurisdição constitucional que pretenda impor à sociedade, consensos forçados bem como os valores 

subjectivos dos magistrados [...] atenta contra o princípio democrático-representativo, pois como num poder não 

eleito absorveria as funções máximas de produtor, aplicador, intérprete e garante das normas constitucionais” 

(MORAIS, Carlos Blanco de. Segurança Jurídica e Justiça Constitucional. Coimbra: Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa: Coimbra, 2001. p. 629). 
455BONAVIDES, op. cit., p. 363. 
456BONAVIDES, op. cit., p. 363.  
457BARROS, op. cit., p. 84. 
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fática e jurídica (CF, art. 5°, II) das decisões judiciais que é possível o controle da 

argumentação com a interposição de recurso pelo sucumbente. O CPC fixa regras a serem 

seguidas pelo julgador, ao fundamentar decisão interlocutória, sentença ou acórdão
458

, 

reforçando a obrigatoriedade de motivação da decisão judicial (CF, art. 93, IX.). 

 A breve referência aos métodos e princípios específicos de hermenêutica 

constitucional, abordados no subitem 4.3.1, ilustra que a técnica da ponderação e a 

argumentação jurídica não estão isoladas e não corrompem o sistema jurídico, devendo o 

intérprete, quando de sua utilização, conformá-las aos princípios inseridos explicita ou 

implicitamente no texto constitucional, o que retira do exegeta o exacerbado subjetivismo da 

escolha da solução na colisão de direitos, impondo limite à atividade judicial. 

 A necessidade de haver parâmetros para a atividade judicial no processo de escolhas 

interpretativas, em que o intérprete detém maior discricionariedade que na simples técnica da 

subsunção do fato à norma característica do legalismo formal, torna-se especialmente atual 

com a entrada em vigor do CPC, de 2015, que ressalta a importância dos precedentes para o 

julgamento, ao impor aos tribunais a uniformização de sua jurisprudência para “mantê-la 

estável, íntegra e coerente” (CPC, art. 926) visando à segurança jurídica, com a 

previsibilidade das decisões
459

; e à isonomia dos jurisdicionados, com a uniformização dos 

julgamentos
460

.  

                                                   
458CPC, art. 489 [...] § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 

sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar 

sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 

motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 

decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 

adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - 

deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
459Sobre a previsibilidade das decisões cujo ápice ocorre pela admissão de súmula vinculante, interessante a 

crítica de Streck: “[...] contra o caos representado pelos decisionismos e arbitrariedades, o establishment propõe 

um ‘neo-absolutismo hermenêutico’. Sendo mais claro, as súmulas vinculantes – do modo como são 

compreendidas pela dogmática jurídica (senso comum teórico) – encarnam essa instância controladora de 

sentidos metafisicamente, isto é, através delas, acredita-se que é possível lidar com conceitos sem as coisas, sem 

as peculiaridades dos casos concretos (o inusitado nisso é que, paradoxalmente, o império das múltiplas 

respostas se instaurou, exatamente, a partir de uma analítica de textos em abstrato). As súmulas constituem uma 

espécie de ‘adiantamento de sentido’, uma ‘tutela antecipatória de palavras’...!” (STRECK, Lenio. Lições de 

crítica Hermenêutica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p.141-142). 
460CPC, art. 927. O fato de haver precedente sobre o direito invocado, contudo, não impede a sua eventual 
revogação. Contudo, nesse caso, SARLET; MARINONI; MITDIERO advertem que é necessário “[...] refletir 

sobre posição jurídica que se consolidou com base no precedente que se quer revogar, deve ser garantido 

mediante a adoção de modulação adequada dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Existindo situações 

que se consolidaram sob a égide da decisão de constitucionalidade, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade 

não podem apanhá-las, devendo ser modulados em atenção à particularidade de a decisão estar declarando 

inconstitucional norma antes declarada constitucional” (SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz 

Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 

806). 
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4.3.3. Considerações sobre controle de constitucionalidade 

 

A referência mais difundida do controle de constitucionalidade judicial é a do caso 

Madison versus Marbury (1803), ocorrido nos Estados Unidos da América, em que o juiz John 

Marshall admitiu o controle de constitucionalidade difuso em face de lei inconstitucional, 

inaugurando a judicial review, ao reconhecer que o Poder Judiciário pode determinar o 

cumprimento de um dever pelo Poder Executivo, quando a Constituição ou a lei o impuser, 

cabendo-lhe, como o intérprete final da Constituição, zelar pela sua supremacia, declarando a 

nulidade de ato normativo que a contrarie e consequentemente deixando-o de aplicar
461

.   

 O controle de constitucionalidade é viável, quando se reconhece a supremacia da CF, 

que “[...] revela sua posição hierárquica mais elevada dentro do sistema, que se estrutura de 

forma escalonada, em diferentes níveis”
 462

; e sua rigidez que exige que seja elaborada por 

processo legislativo diverso “[...] e mais complexo do que aquele apto a gerar normas 

infraconstitucionais”
463

, além de ter especial forma de revisão. A rigidez não implica  

considerar a CF como precisa e completa, trata-se de linha regulamentadora essencial, de 

conteúdo aberto e adaptável ao desenvolvimento social, político e econômico, que “[...] 

desempenha relevante papel como instrumento de estabilidade, de racionalização do poder e 

de garantia da liberdade”
464

. 

 Dá-se o controle de constitucionalidade, quando se verifica a compatibilidade entre a 

Constituição (regras, princípios e valores) e a lei infraconstitucional, o ato ou a omissão 

emanada do Poder Executivo, Poder Legislativo ou Poder Judiciário em qualquer de suas 

esferas (federal, estadual e municipal), e os tratados e as convenções internacionais 

incorporados ao sistema de direito positivo.  

 Detectada incompatibilidade do ato normativo ou administrativo com a CF, há 

inconstitucionalidade por ação (conduta comissiva). Verifica-se a inconstitucionalidade por 

ação, quando o ato normativo excedeu “[...] o limite do necessário à tutela dos fins almejados 

pela norma constitucional”, pois “quando há dois modos para dar proteção ao direito 

constitucional, considera-se ilegítima a lei que, dando-lhe tutela, não é a que a traz a menor 

                                                   
461BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2010.  

p. 30. 
462 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito brasileiro.  5. ed. rev. atual. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 23. 
463BARROSO, op. cit., p. 24. 
464MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7. ed., rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1421. 
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interferência ou restrição sobre outro direito. Caso a lei exceda o necessário, há negação da 

cláusula de vedação de excesso”
465

. 

 A incompatibilidade poderá ocorrer por inércia (omissão indevida) do Poder Executivo 

e do Poder Legislativo, que possuem poder-dever de elaborar atos normativos reguladores 

indispensáveis à efetivação de direito fundamental, em face do caráter concretista da CF. 

Quando se trata de inconstitucionalidade por omissão, e a tutela inexiste ou é insuficiente, há 

violação da cláusula de vedação de tutela insuficiente
466

. 

  A inconstitucionalidade por omissão poderá ser total, quando nenhum ato normativo 

sobre a matéria for expedido; ou parcial, quando for insuficiente a medida legislativa 

efetivada pelo Poder Público
467

. Restará caracterizada a omissão inconstitucional 

independentemente de haver referência expressa na CF quanto à necessidade de edição de 

norma para o exercício do direito (por exemplo: “conforme definido em lei”; “lei disporá 

sobre a regulamentação” ). 

 Na alegada omissão inconstitucional, o prolator da norma de decisão pode se valer do 

seguinte roteiro para apreciar a pretensão: 

 
[...] em primeiro lugar deve analisar se há dever de tutela normativa a direito 
fundamental; depois verificar se este dever não foi cumprido de outra maneira, que 

não a pretendida pelo demandante; por fim, definido que há dever de tutela 

normativa e que o legislador não se desincumbiu legitimamente, de nenhuma forma, 

da sua obrigação deverá o juiz fixar, para o caso concreto, a providência que, 

protegendo o direito fundamental, constitua a de menor restrição à esfera jurídica do 

demandado468.  

 

 O STF, em se tratando de inconstitucionalidade por omissão, além de declarar a 

omissão legislativa total ou parcial, passou a reconhecer a autoaplicabilidade da norma 

constitucional
469

; a declarar a existência de omissão inconstitucional, com a notificação do 

Poder Legislativo para que cumpra o dever de legislar
470

, concedendo prazo para a supressão 

da deficiência
471

; ou a declarar, no caso concreto, a norma a ser aplicada para dar efetividade 

ao direito fundamental pleiteado
472

. 

                                                   
465SARLET, MARINONI, MITIDIERO, op. cit., p. 783. 
466SARLET, MARINONI, MITIDIERO, ibid., p. 784. 
467STF.  ADI 1.442; STF.  ADI 526. 
468SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 799. 
469STF. MI 232.  
470STF. MI 695. 
471STF. MI 283. 
472STF. MI 2752 AgR. 
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 As soluções apresentadas pelo STF traduzem a evolução da interpretação do 

significado de concretude atribuído aos direitos fundamentais pela CF. É importante frisar, no 

entanto, que o fato de o Poder Judiciário definir, no caso concreto, o modo de atendimento do 

direito fundamental pleiteado não exime o legislador do poder-dever constitucional de legislar 

para fazer cessar a omissão legislativa declarada inconstitucional. 

 A incompatibilidade do ato normativo com o texto constitucional também poderá ser:  

 total, alcançando o inteiro teor da norma impugnada;  

 parcial, em que a contrariedade se dá em face de algum dispositivo legal ou ato 

normativo ou parte dele, permanecendo íntegros os demais dispositivos 

normativos;  

 originária, quando a análise da constitucionalidade disser respeito à lei ou ato 

normativo editado posteriormente à Constituição vigente;  

 superveniente, quando a norma infraconstitucional vigente não se adequar a uma 

nova Constituição ou emenda constitucional superveniente
473

;  

 direta ou frontal, quando houver antinomia evidente à CF;  

 indireta ou reflexa: quando a lei ou o ato normativo violar imediatamente a norma 

infraconstitucional a que está subordinado, e apenas mediatamente a CF
474

.  

 O exercício do controle de constitucionalidade poderá ocorrer em momento anterior 

(preventivo ou prévio) ou posterior (repressivo) à publicação do ato normativo. No primeiro 

caso, em regra
475

, não se permite o controle judicial substancial, mas, apenas, o político. No 

segundo, o controle judicial não exclui o controle político. 

 Em relação à forma, o controle de constitucionalidade poderá ser:  

 incidental quando a contrariedade à CF for alegada em litígio comum entre partes 

como questão prejudicial à sua solução;  

                                                   
473A incompatibilidade superveniente suscita o seguinte questionamento: o ato normativo vigente que não está 

em conformidade com a constituição superveniente será afastado do sistema jurídico levando-se em 

consideração regra de direito intertemporal (lei posterior revoga lei anterior) ou será necessária a declaração de 

inconstitucionalidade através do processamento específico da matéria? Na égide da CF de 1988, o STF na ADI 

n° 2, de relatoria do Ministro Paulo Brossard, firmou o entendimento pela primeira hipótese: “[...] O legislador 

não deve obediência à Constituição antiga, já revogada, pois ela não mais existe. Existiu, deixou de existir. 
Muito menos a Constituição futura, inexistente, por conseguinte, por não existir ainda. De resto, só por 

adivinhação poderia obedecê-la, uma vez que futura e, por conseguinte, ainda inexistente [...]” (STF. ADI 2). A 

partir da Lei n° 9.982/1999, o controle de constitucionalidade abstrato para examinar a recepção de direito pré-

constitucional em face de constituição superveniente dá-se através da ADFF.  
474Nesse caso, não está autorizado o controle de constitucionalidade abstrato ou concreto (STF. ADI 996; STF. 

ADI 2.862) ou o cabimento de recurso extraordinário, por pressuporem inconstitucionalidade direta ou frontal. 
475O STF admite o controle de constitucionalidade contra processamento de proposta de EC cujo conteúdo atente 

contra cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4°) (STF. MS 20.257, STF. MS 24.642 dentre outros). 
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 principal quando o objeto do processo for a alegada contrariedade de lei ou ato 

normativo com a CF e visar a preservar a harmonia do sistema jurídico;   

 concreto, quando a análise da constitucionalidade de lei ou ato normativo 

constituir causa de pedir para a aferição do direito subjetivo pleiteado;  

 abstrato, quando a contrariedade de lei ou ato normativo com a CF for 

considerada em si, desvinculada de eventual direito subjetivo das partes ou litígio 

concreto
476

. 

 O controle de constitucionalidade poderá ser invocado como questão prejudicial em 

ação individual ou ação civil pública (ACP); em recurso extraordinário; mandado de 

segurança individual ou coletivo; ou por meio de instrumentos próprios como Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) por ação ou por omissão (CF, arts. 102, I, “a”; 103, § 2°), 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
477

, Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (CF, art. 102, I, “a”), Mandado de Injunção (MI)
478

, Representação 

Interventiva (CF, arts. 34, VII; e 36, III).  

E quanto ao órgão judicial competente para exercer o controle de constitucionalidade 

poderá ser:  

  difuso, quando a constitucionalidade de lei ou ato normativo puder (poder-dever) 

ser examinada como prejudicial à solução de qualquer litígio, por todos os órgãos 

judiciais, independentemente de instância ou grau de jurisdição;  

  concentrado, quando a constitucionalidade de lei ou ato normativo for examinada de 

modo principal pelo STF, em se tratando de atos normativos federais ou estaduais 

em face da CF; ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados no tocante aos atos 

normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual; e 

                                                   
476No direito brasileiro o controle incidental é sempre concreto; e o principal, salvo nas hipóteses de ação direta 

de inconstitucionalidade interventiva e de arguição incidental de descumprimento de preceito fundamental é 

abstrato. 
477CF, art. 102, § 1°; Lei n° 9.882/1999. Cunha Júnior defende que em controle de constitucionalidade 

concentrado principal a ADPF afasta “o cabimento de qualquer outra ação que não a arguição, quando se tratar 

especificamente da tutela das normas constitucionais que encerrem os preceitos fundamentais”, não sendo 
pertinente tê-la como ação secundária ou residual (CUNHA JÚNIOR, op. cit., p. 350-351). O STF, no entanto, 

vem acolhendo a norma da subsidiariedade da ADPF quando houver outros meios eficazes no âmbito do controle 

difuso ou concentrado com o fito de defender os preceitos fundamentais da CF (STF. ADPF 17 AgR; STF. ADPF 

54 QO).  
478CF, art. 5, LXXI .O MI se diferencia da ADI por omissão porque aquele se vincula ao processo subjetivo 

(defesa de interesse individual), sendo legitimada qualquer pessoa que tenha o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais ou as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania ostacularizadas em face 

da ausência de norma regulamentadora; enquanto o último se liga ao processo objetivo. 



129 
 

 

 

   misto, quando se admitir controle de constitucionalidade difuso e concentrado
479

.  

 No controle de constitucionalidade que visa a garantir a concretização de direitos 

fundamentais, consideram-se fatores importantes a serem observados na busca da solução 

justa, levando-se em conta o bem ou o valor que se pretende tutelar: a repercussão no mundo 

fático da norma de decisão, que não poderá ser mais gravosa que a situação que ensejou o 

conflito;  a conexão do padrão de decisão à realidade social, sem desconsiderar o papel da 

história, seja da época da feitura da norma, seja quando de sua aplicação; e a ponderação dos 

interesses em jogo, por meio da análise da adequação (idoneidade da medida restritiva 

imposta para a obtenção da finalidade perseguida – relação meio-fim); da necessidade 

(obtenção do fim legítimo almejado por intermédio do meio menos gravoso); e da 

proporcionalidade em sentido estrito (equilíbrio na distribuição do ônus entre valores e bens 

dos sujeitos – relação custo-benefício).  

 Caracterizada a desconformidade entre a lei ou o ato normativo e a CF, em regra
480

, é 

declarada a inconstitucionalidade (efeito declaratório) daquele e reconhecida a invalidade de 

todos os atos praticados com fundamento na norma impugnada (efeito ex tunc). Registre-se 

que, em se tratando de inconstitucionalidade parcial, caso a supressão total ou parcial do 

dispositivo inconstitucional torne a lei ou o artigo sem sentido ou com sentido diverso do 

original, o STF entende pela impossibilidade da declaração de inconstitucionalidade, pois o 

prolator da norma de decisão criaria outra lei, assumindo a função do legislador em afronta a 

tripartição de poderes
481

. 

 

                                                   
479Sarlet; Marinoni; Mitidiero entendem que carece de consistência a divisão em controle difuso e concentrado, 

tampouco admitem sistema misto, pois “[...] os sistemas difuso e concentrado constituem abstrações que apenas 

podem ser separadas, e assim ter validade conceitual, quando se apresentam autonomamente [...]” o que não é o 

caso do Brasil. Daí concluírem que “[...] nos sistemas em que os juízes exercem o controle de 

constitucionalidade diante de qualquer caso, e, ao lado disso, este controle também é deferido à Suprema Corte 

mediante a via direta, há, na realidade, controle difuso decorrente das formas incidental e principal (SARLET, 

Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 775). 
480Admite-se a modulação em relação à regra geral dos efeitos retroativos (ex tunc) da decisão de 

inconstitucionalidade em face de valores como boa-fé (STF. RE n° 78.533-SP), justiça (STF. RE n° 122.202), 

segurança jurídica e excepcional interesse social, possibilitando declaração de incompatibilidade da norma com a 

Constituição sem a pronúncia de nulidade ou atribuindo-lhe efeito ex nunc (Lei n° 9.869/1999, art. 27); 

declaração de norma ainda constitucional, mas em trânsito para a inconstitucionalidade; apelo ao legislador; o 

uso de técnicas como interpretação conforme a Constituição; declaração de inconstitucionalidade sem redução de 

texto. 
481STF.  ADI 896 MC; STF.  ADI 1.063 MC; STF. ADI 2.645 MC. 
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4.3.4 Controle de constitucionalidade para garantir a efetivação de direitos fundamentais 

integrantes do núcleo do mínimo existencial 

 

 Na seara da efetivação de direitos fundamentais integrantes do núcleo do mínimo 

existencial, o Poder Judiciário age subsidiariamente, não cria programas ou políticas públicas 

limitando-se a reconhecer a omissão ou deficiência do Estado e a garantir a efetivação do 

direito fundamental pleiteado. São largamente reconhecidos, como meios de provocar o 

controle judicial, a ação ordinária, o mandado de injunção
482

, o mandado de segurança, a ação 

civil pública
483

 e o mandado de segurança coletivo
484

.  

 Nesses casos, o Poder Judiciário impõe à Administração Pública, com ou sem previsão 

orçamentária para a despesa, o dever de propiciar a concretização de direito fundamental 

integrante do núcleo do mínimo existencial, como fornecimento gratuito de remédios, garantia 

de tratamento médico, vaga em creche, construção de posto de saúde, penitenciária, escola, 

entre outros. Trata-se, em regra, de tutelas com pedidos específicos, alternativos ou 

preventivos, reservando-se eventuais tutelas repressivas e ressarcitórias, para a 

impossibilidade de atendimento ao pedido principal.  

O controle de constitucionalidade concentrado de leis orçamentárias em face da CF, 

embora menos frequente, foi admitido pelo STF no julgamento da ADPF 45; ADI 4.048 e 

ADI 2.925. A vantagem desse tipo de controle de constitucionalidade é permitir a avaliação 

das previsões orçamentárias como um todo, possibilitando maior visibilidade do planejamento 

estatal que deve prever a implementação gradual de políticas públicas que visem a garantir 

direitos fundamentais integrantes do núcleo do mínimo existencial (saúde, educação, 

segurança, moradia e assistência aos desamparados), assegurados constitucionalmente.  

  A judicialização
485

, para a efetivação de direitos fundamentais, em especial nas áreas 

da saúde, educação e segurança, tem criado tensões entre o Poder Judiciário e o Poder 

Executivo, tendo em vista o considerável número de decisões judiciais que determinam a 

alocação de recursos para fins diversos do fixado no instrumento orçamentário, o que, muitas 

vezes, inviabiliza, financeiramente, a execução de políticas públicas planejadas no programa 

                                                   
482STF. MI 708; STF. MI 721, dentre outros.  
483STF. RE 595.595; STF. RE 858.075, dentre outros. 
484STJ. RMS 30.881; STF. RMS 30.110, dentre outros. 
485Termo utilizado pela doutrina e jurisprudência que “[...] significa que questões relevantes do ponto de vista 

político, social ou moral estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário”. No Brasil, a 

“judicialização” é favorecida em face de o controle constitucional ser abrangente, admitindo que todo juiz e 

tribunal possam pronunciar a invalidade de uma norma no caso concreto e que sejam ajuizadas ações diretas de 

constitucionalidade perante a corte constitucional (BARROSO, Luís Roberto. O controle de 

constitucionalidade no Direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 

5. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 360, 363). 
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de governo
486

. Pois, apesar de não criar políticas públicas, as normas de decisão podem 

influenciar o seu planejamento e a sua execução. 

  No campo dos direitos fundamentais, deve-se distinguir a pretensão a bem destinado a 

um indivíduo, como fornecimento de medicamento para a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS)
487

, daquela destinada à satisfação de um número indeterminado de pessoas, 

tal qual a construção de creches e pré-escolas para atender crianças até cinco anos de idade. 

 Na primeira hipótese, a pretensão não se volta à realização de política pública, pois, 

embora o pedido tenha por objetivo a proteção à saúde, destina-se à adjudicação do bem 

jurídico a um cidadão determinado, decorrendo seu direito do princípio da dignidade da 

pessoa
488

. Na segunda, a indeterminação dos beneficiários aliada ao seu objeto enseja uma 

pretensão social.  

 Essa distinção é importante porque “[...] o que caracteriza um direito como social é 

sua não apropriação por um indivíduo, mas estar à disposição de toda a sociedade. De modo 

que o direito social à saúde é um direito de todos terem um hospital funcionando com um 

nível x de atendimento, ainda que limitado (por exemplo, a urgências)”
489

. 

 O deferimento de pedido específico para um determinado indivíduo, como a concessão 

de remédio ou tratamento especializado, vaga em escola pública, salário mínimo fixado em 

lei, reintegração ao trabalho, atende a direito público subjetivo, integrante do núcleo do 

                                                   
486Leite descreve o estado de insegurança jurídica que a elaboração e a execução do orçamento tem propiciado: 

“[...] a forma como o orçamento tem sido manuseado, demonstra desatenção ao papel que cumpre desempenhar. 

A sua elaboração muitas vezes distorcida das prioridades constitucionais, a intervenção na sua execução pelo 

judiciário, a discricionariedade do executivo em não efetuar certas despesas ou o poder de promover alterações 

unilaterais, bem como o pequeno caráter sancionatório para sua inobservância [...]” (LEITE, Harrison Ferreira. 

Segurança jurídica e elaboração do orçamento público. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, 

ano 17, n. 86, p. 130, maio/jun. 2009). 
487 Diante de inúmeras decisões que condenaram o Poder Público ao fornecimento gratuito de medicamentos às 

pessoas portadoras do vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e a articulação social, foi editada a Lei nº 

9.313/1996 que impôs ao Sistema Único de Saúde (SUS) o fornecimento gratuito de remédio a todos os 

portadores do vírus HIV e doentes da AIDS, sendo a conta financiada com recursos do orçamento da Seguridade 

Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme regulamento (Lei nº 9.313/1996). 
488Para que seja reconhecida a dignidade da pessoa humana há que se ter respeito e assegurar a vida, a 

integridade física e moral, a liberdade, a autonomia, a igualdade dos homens, enfim reconhecer os direitos 

fundamentais, limitando o poder do Estado. Sarlet após analisar os diversos aspectos que compreendem o 

significado da dignidade da pessoa humana, sintetiza esse princípio como “a qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. (SARLET, Ingo 

Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p.  61). 
489TIMM, Luciano Benetti. Qual a maneira mais eficiente de prover direitos fundamentais: uma perspectiva de 

direito e economia? In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. Direitos fundamentais: orçamento e 

reserva do possível. 2. ed., rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 61. 
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mínimo existencial (saúde, educação, trabalho, moradia, assistência social), que só é alçado ao 

status de direito social, quando destinado, indistintamente, aos membros da coletividade
490

 

que dele necessita, possuindo efeitos gerais. 

 A pretensão acolhida, tanto ao direito individual como ao direito social, dá origem a 

uma decisão que, ao fixar um aumento de custo para o Erário
491

, reconhece obrigação de fazer 

ou de dar, imediata ou diferida.  

 A sentença condenatória contra o Erário, que reconhece o dever ao pagamento de certa 

parcela remuneratória a um servidor ou a um grupo deles
492

, por exemplo
493

, tem natureza 

individual, e enseja a liquidação da dívida e a formalização de precatório (CF, art. 100), meio 

ordinário para o pagamento de dívida  pelo Estado. Nesse caso, se o débito for de natureza 

alimentar (salário, vencimento, provento, pensão e suas complementações, benefícios 

previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez) terá precedência em relação aos 

demais. Os valores dos precatórios, que tramitam em cada Tribunal, são consolidados pela 

cúpula do Poder Judiciário e remetidos ao Poder Executivo para que sejam incluídos no 

projeto de LOA, encaminhado ao Poder Legislativo
494

. 

  Há decisões que, acolhendo pedido de implementação de políticas públicas (por 

exemplo, construção de um hospital), impõem dispêndio para o exercício financeiro seguinte, 

quando ausente a previsão orçamentária para o ano em curso. Nesse caso, a determinação 

judicial é para que o Poder Executivo insira, no projeto de lei orçamentária do ano seguinte, 

dotação de despesa para o cumprimento da decisão judicial. O Poder Legislativo, por ocasião 

da apreciação do projeto de lei, não poderá excluir referida dotação de despesa, porque não se 

insere nas possibilidades de emendas elencadas na CF (art. 166, § 3º). Além disso, a ordem 

judicial é endereçada ao Estado que está inadimplente com a obrigação de fazer (construção 

de um hospital) e se, para a efetivação da despesa, há necessidade de aprovação do projeto de 

lei orçamentária pelo Poder Legislativo, este também está obrigado ao cumprimento da ordem 

judicial e à aprovação da inclusão de dotação suficiente para atender à despesa reconhecida 

judicialmente, tal qual ocorre em sede de precatórios (CF, art. 100, § 5º). 

                                                   
490Direitos difusos (transindividuais, indivisíveis e de titularidade indeterminada) cuja legitimidade para obter a 

tutela jurisdicional é deferida aos entes descritos no art. 5°, da Lei n° 7.347/1985 (LACP) e 82, da Lei n° 
8.078/1990 (CDC). 
491As sentenças que fixam um aumento de custo para o Erário são chamadas de aditivas. 
492SCAFF, Fernando Facury. Sentenças aditivas, direitos sociais e reserva do possível. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. 2. ed. rev. e ampl. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 133-134. 
493Ressalvado o disposto no art. 100, § 3º da CF e art. 78 do ADCT; Lei nº 10.259/2001; Lei nº 8.213/1991; Lei 

nº 10.099/2000, que serão pagos através de fundo orçamentário previsto para esse fim e fixados na LOA.  
494SCAFF, op. cit., p. 140. 
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 A decisão judicial também poderá determinar a realização imediata do dispêndio, seja 

para atender ao pedido individual relativo ao núcleo do mínimo existencial (por exemplo, 

tratamento de paciente no exterior
495

), seja para suprir a carência de direito fundamental social 

(por exemplo, compra de remédio para AIDS para atender a demanda da rede de saúde 

pública
496

). Essas sentenças são as que apresentam maior dificuldade de adequação no 

orçamento público em curso, por constituírem despesas não previstas que implicam abertura 

de crédito adicional especial ou realocação de recurso para suprir o encargo imposto ao 

Estado. Em geral, como reflexo dessas sentenças
497

 “[...] se vê o singelo bloqueio de dinheiro 

público disponível nos bancos, através de ordem judicial, com a ameaça de prisão dos 

responsáveis em caso de desobediência da ordem judicial”
498

. 

As decisões judiciais disseminadas que atribuem direitos integrantes do núcleo do 

mínimo existencial (em especial a saúde, como remédios e tratamentos específicos) a um 

único indivíduo ou grupo de indivíduos determinados, sem avaliar o seu impacto no 

orçamento,
499

 são chamadas de fuzzi, ou seja, decisões vagas, indistintas e indeterminadas, 

que apreciam, sem profundidade, os direitos econômicos, sociais e culturais e ordenam gastos, 

sem se importar com os seus reflexos na ordem financeira e econômica do Estado
500

.   

 Nessa categoria, críticas
501

 mais acirradas recebem as decisões atinentes ao direito à 

saúde que beneficiam uma única pessoa, que nem sempre é a mais débil, mas aquela que 

detém a informação e possui capacidade de organização, pois “[...] determinar que o Estado 

                                                   
495STF. RE 368.564.  
496STF. RE 271.286 AgR. 
497STF. AI 553.712 AgR.  
498SCAFF, op. cit., p. 142. 
499“[...] parece impressionante que mesmo após anos de ativismo judicial quanto a medicamentos não sejam 

conhecidos estudos que apontem de onde vieram os recursos para a compra. Será que os remédios fornecidos por 
força de decisão judicial foram obtidos graciosamente pelo Estado? Será que foram adquiridos por compra 

emergencial? Será que os preços obtidos foram os melhores? Não tendo havido aquisição gratuita, de onde 

vieram os recursos? De outros setores? De redução dos gastos com propaganda? Ou será que vieram da não 

execução de prioridades no próprio setor de saúde [...]” (AMARAL; MELO, op. cit., p. 95). 
500“[...] paira sobre a dogmática e teoria jurídica dos direitos econômicos, sociais e culturais a carga 

metodológica da vaguidez, indeterminação e impressionismo que a teoria da ciência vem apelidando, em termos 

caricaturais, sob a designação de ‘fuzzismo’ ou ‘metodologia fuzzi’ [...]” que significa que os juristas “[...] não 

sabem do que estão a falar quando abordam os complexos problemas dos direitos econômicos, sociais e 

culturais. Assim, por exemplo, quando insistem nas fórmulas emancipatórias do direito ‘ao emprego’ ou ao 

‘trabalho’, ultrapassarão os juristas as metanarrativas da modernidade sobre a libertação do sujeito histórico? Ao 

abordarmos o ‘direito à universidade’ teremos, nós, constitucionalistas alguma ideia sobre a estrutura da procura 
de trabalho e da bolsa de emprego? [...]” (CANOTILHO, J.J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. 

Coimbra: Coimbra, 2004. p. 100 e STF. SL 47 AgR, p. 12).  
501 Amaral; Melo (AMARAL, Gustavo; MELO, Danielle. Há direitos acima dos orçamentos? In: SARLET, Ingo 

Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. 2. ed. rev. e ampl. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 97); Torres (TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os 

direitos sociais e os desafios de natureza orçamentária. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. 

Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. 2. ed., rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2010. p. 75) dentre outros. 
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despenda vários milhões em seu tratamento não implementa este direito social, mas apenas o 

atribui a uma única pessoa, ou grupo de pessoa, que teve acesso àquele magistrado e àquela 

decisão”
502

. Por isso, tais decisões contrariam o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, 

caput), que atribui caráter universal às prestações sociais; e o princípio da isonomia (CF, art. 

5°, caput), por conceder tratamento diferenciado entre os cidadãos. 

 Essas críticas expressam o modelo de justiça baseada no custo-benefício e “[...] de 

certa forma, a mesma defesa baseada na denominada ‘reserva do possível’; se não posso 

atender igualmente a todos, não atendo a ninguém [...]”, o que faz prevalecer “a 

disponibilidade financeira e não o direito fundamental atingido (vida, saúde, dignidade) ou a 

condição diferenciada dos postulantes (nem todos têm problema de saúde específico, nem 

todos precisam da rede pública)”
503

. 

No cotidiano nacional, a falta de previsão orçamentária, a imprecisão quanto à fonte 

do recurso e a reserva do possível são deixadas de lado pelo Poder Judiciário frente aos apelos 

desesperados de jurisdicionados que clamam pelo reconhecimento do seu direito à vida, 

quando pleiteiam, por exemplo, a obrigação de o Estado suprir o fornecimento de remédios ou 

arcar com o tratamento médico; ou à educação, quando suplicam por vaga em 

estabelecimento público de ensino.  

Na seara dos direitos fundamentais sociais, o Poder Judiciário, não raro, se defronta 

com escolhas trágicas
504

, como “os recursos deverão ir para campanha contra cigarro ou para 

construir hospitais? Ou não seria mais recomendável pagar melhor os médicos ou então 

contratar novos funcionários? [...]”
505

.  

Nos casos difíceis
506

 em que se depara o julgador com o dilema de solucionar o apelo 

urgente pelo bem ou direito (núcleo do mínimo existencial), da escassez de recurso (reserva 

do possível), das limitações orçamentárias (previsão de gasto), e da divisão política de 

funções, o apelo coletivo, apesar de atenuar as críticas quanto à sua intromissão na seara 

política, realça a importância de fixar o alcance do controle judicial de constitucionalidade das 

                                                   
502SCAFF, op. cit., p. 137. 
503CORTEZ, Luís Francisco Aguilar. Outros limites ao controle jurisdicional. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

p. 301. 
504As escolhas são consideradas trágicas, quando delas dependem valores fundamentais do homem, como a 

saúde, a vida etc., e a opção por um caminho significa a exclusão de outro de igual importância. 
505TIMM, op. cit., p. 60-61. 
506Consideram-se casos difíceis aqueles em que há ambiguidade da linguagem, desacordo moral e colisão de 

normas e “[...] envolvem situações para as quais não existe uma solução acabada no ordenamento jurídico. Ela 

precisa ser construída argumentativamente, por não resultar do mero enquadramento do fato à norma” 

(BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito brasileiro. 5. ed., rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 382). 
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leis orçamentárias para garantir a concretização de direitos fundamentais sociais notadamente 

dos integrantes do núcleo do mínimo existencial. 

O Poder Judiciário não pode definir quais serão as despesas orçamentárias promovidas 

pelo Poder Executivo, que está vinculado ao orçamento público aprovado pelo Poder 

Legislativo, mas, poderá, considerando os limites orçamentários e a exigência de 

proporcionalidade, determinar que as despesas sejam prioritariamente realizadas para atender 

às necessidades sociais da comunidade, em especial as que se referem ao núcleo do mínimo 

existencial. Entre a escolha do agente público pela proteção insuficiente e desarrazoada e a 

razoabilidade da pretensão social deduzida em face do Poder Público, deve prevalecer esta 

última
507

. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
507Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes “[...] Não há violação ao princípio da separação dos Poderes 

quando o Poder Judiciário determina ao Poder Executivo estadual o cumprimento do dever constitucional 

específico de proteção adequada dos adolescentes infratores, em unidade especializada, pois a determinação é da 

própria Constituição, em razão da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 227, § 1°, V, CF/88). A 

proibição da proteção insuficiente exige do Estado a proibição de inércia e omissão na proteção aos adolescentes 

infratores, com primazia, com preferencial formulação e execução de políticas públicas de valores que a própria 

Constituição define como de absoluta prioridade [...]” (STF. SL 235). 
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5 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO DO ORÇAMENTO 

PÚBLICO PARA GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS SOCIAIS BÁSICOS 

  

A efetivação de direitos fundamentais sociais passa, necessariamente, pela inserção de 

previsão de despesa nas leis orçamentárias para atender políticas públicas voltadas à saúde, à 

educação, à segurança, à moradia, à assistência social dentre outros, cabendo ao Poder 

Legislativo e ao Poder Executivo exercer suas funções na elaboração, aprovação e execução 

orçamentária e na implementação de políticas públicas dentro dos limites estabelecidos pela 

CF de acordo com a disponibilidade financeira do Estado. 

A elaboração e aprovação das leis orçamentárias, contudo, apresenta inúmeros 

entraves de ordem política e econômica. No Poder Executivo, durante a elaboração dos 

projetos de lei, os Ministérios, atribuídos a diferentes grupos políticos de sustentação do 

governo, procuram expandir os gastos em suas respectivas áreas, enquanto o Planejamento e a 

Fazenda tentam controlar os dispêndios, visando à conformação das contas públicas
508

. No 

Poder Legislativo, ao apreciarem os projetos de leis orçamentárias, os parlamentares sofrem 

pressões advindas daqueles que os elegeram e, agora, exigem a conformação de seus 

interesses. No final, as leis orçamentárias aprovadas, maculando o princípio da 

representatividade, nem sempre estão voltadas para a satisfação do interesse da maior parte da 

população. 

 Defeituosa a construção do orçamento público, é possível demandar o Poder 

Judiciário para apreciar a discricionariedade de escolhas político-administrativas, ou omissões 

arbitrárias nas leis orçamentárias, ou durante a sua execução financeira, tendo em vista a 

necessidade de garantir a concretização de direitos fundamentais sociais? Em outros termos, 

quando as regras orçamentárias não se voltam para atender às expectativas de efetivação de 

direitos fundamentais, o Poder Judiciário pode determinar ao Poder Executivo e ao Poder 

Legislativo a destinação de dotação orçamentária e a execução de determinada política 

pública em sede de controle de constitucionalidade concentrado do orçamento público? 

O controle de constitucionalidade concentrado do conteúdo de leis orçamentárias 

(PPA, LDO e LOA), de regras orçamentárias editadas durante a execução do exercício 

financeiro e para adequar políticas públicas é possível; pois as leis orçamentárias, tanto 
                                                   
508Velloso esclarece que “a alocação de verbas, nas diferentes áreas do governo, é responsabilidade da SOF. A 

execução financeira está a cargo do Tesouro Nacional e é realizada de acordo com a meta fiscal (meta de 

superávit primário) determinada na LDO e, também, conforme as despesas obrigatórias e a estimativa de 

receitas. Portanto, é de acordo com os limites impostos pela SOF que os ministérios fazem suas propostas 

orçamentárias” (VELLOSO, Raul. Orçamento da União: equilibrando receita e despesa. In: CANELA, Guilherme 

(Org.). Políticas públicas sociais e os desafios para o jornalismo. São Paulo: Cortez, 2008. p. 145).  
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quanto as demais normas jurídicas e os atos administrativos, estão vinculados aos preceitos 

constitucionais e se sujeitam ao controle de constitucionalidade pela via judicial
509

, visando a 

garantir a efetivação de direitos fundamentais sociais, notadamente, daqueles integrantes do 

núcleo do mínimo existencial. 

  

5.1 Controle de constitucionalidade de leis orçamentárias 

 

O orçamento público, reflexo da orientação política, econômica e social do Estado e 

não apenas mera peça contábil e administrativa na qual se registra a previsão de receitas e de 

despesas, deve se conformar às diretrizes constitucionais. A LOA tem de se adequar à LDO, 

ambas ao PPA e todos à CF, por essa razão, as escolhas
510

 político-orçamentárias não podem 

ser revestidas de discricionariedade desregrada, aleatória ou dissociada dos preceitos legais e 

dos anseios legítimos da sociedade. 

O controle de constitucionalidade das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) não 

substitui as “[...] ponderações político-administrativas que devem ser efetuadas pelo 

Executivo e Legislativo quando da decisão sobre a alocação de recursos”
511

, tampouco 

atribuirá ao Poder Judiciário o ônus de estabelecer, prioritariamente, políticas públicas para a 

concretização de determinado direito fundamental social, todavia permite a análise das metas, 

das diretrizes, da eficiência das escolhas alocativas e do planejamento dos gastos públicos 

tendente à implementação gradual de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do 

mínimo existencial, como a suficiência do número de leitos hospitalares, de vagas na rede 

pública de ensino e no sistema penitenciário, em conformidade com os preceitos 

constitucionais, independentemente da vontade política dos detentores do Poder.  

                                                   
509Ementa: “Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 100 da Lei n° 11.514, de 14 de 

agosto de 2007. 3. Consideração dos efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das 

contribuições, inclusive quando se tratar de desvinculação de receitas, que sejam objeto de proposta de emenda 

constitucional, de projeto de lei ou de medida provisória que esteja em tramitação no Congresso Nacional, na 

estimativa das receitas do Projeto de Lei orçamentária de 2008 e da respectiva lei. 4. Preliminar de não 

cabimento rejeitada: o Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional 

suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. 

Possibilidade de submissão das normas de diretrizes orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. 

Precedentes [...]” (STF. ADI 3.949MC, relator Ministro Gilmar Mendes).  
510“Escolha significa discricionariedade, embora não necessariamente arbitrariedade; significa valoração e 

‘balanceamento’, significa ter presentes os resultados práticos e as implicações morais da própria escolha; 

significa que devem ser empregados não apenas os argumentos da lógica abstrata, ou talvez os decorrentes da 

análise lingüística puramente formal, mas também e sobretudo, aqueles da historia e da economia, da política e 

da ética, da sociologia e da psicologia” (CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução Carlos Alberto 

Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1999. p. 33). 
511OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 

266. 
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 Considerando que, no Brasil, em regra, não se admite o controle jurisdicional de 

constitucionalidade prévio em relação ao projeto de lei
512

, a provocação judicial deve ser 

realizada logo após a publicação das leis orçamentárias, partindo-se das premissas de que é 

imperiosa a observância dos limites fixados para as despesas obrigatórias e constitucionais; a 

exequibilidade de políticas públicas depende de sua inclusão orçamentária; e é preciso 

guardar razoabilidade nas escolhas alocativas da despesa que são condicionadas aos 

fundamentos e objetivos do Estado, especialmente a busca pelo bem estar social
513

.  

 A análise do cumprimento pelas leis orçamentárias dos limites fixados para despesas 

obrigatórias
514

 e vinculadas
515

 insere-se na competência do Poder Judiciário, como 

reconhecido pelo STF na ADPF 45
516

 e nas ADI 2.925, ADI 4.048
517

, dentre outras
518

, 

superando a então jurisprudência da Corte
519

. 

                                                   
512O STF tem admitido o controle, via mandado de segurança, para questionar ilegalidade ou abuso de poder 

para dirimir questão relacionada ao projeto de lei (STF. MS 24.642; STF. MS 20.257; dentre outros).  
513CF, arts. 1º, 3º, 165 e seguintes. 
514Despesa com pessoal, seguridade social, serviço da dívida etc. 
515A referência à vinculação expressa diz respeito ao mínimo legal de aplicação na saúde e educação; 

transferências diretas (repartição de receitas) e indiretas como FUNDEB (EC 53/2006), FPE, FPM, FNO, FNE e 

FCO; receitas das contribuições previdenciárias, para quem possui regime de previdência próprio (CF, art. 149, § 

1º); receitas da CIP (CF, art. 149-A) e demais contribuições (CF, art. 195; art. 177 § 4º; art. 239; art. 167, XI; art. 

241); e formação de diversos Fundos. 
516“EMENTA: Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A questão da legitimidade constitucional 

do controle e da intervenção do poder judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando 

configurada hipótese de abusividade governamental. Dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao 

Supremo Tribunal Federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e 

culturais. Caráter relativo da liberdade de conformação do legislador. Considerações em torno da cláusula da 

‘reserva do possível’. Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade 

do núcleo consubstanciador do “mínimo existencial”. Viabilidade instrumental da argüição de descumprimento 

no processo de concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração). Decisão 

proferida monocraticamente” (STF. ADPF 45). 
517Ementa: “Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Medida provisória n° 405, de 18.12.2007. 

Abertura de crédito extraordinário. Limites constitucionais à atividade legislativa excepcional do poder 
executivo na edição de medidas provisórias. I. Medida provisória e sua conversão em lei. Conversão da medida 

provisória na Lei n° 11.658/2008, sem alteração substancial. Aditamento ao pedido inicial. Inexistência de 

obstáculo processual ao prosseguimento do julgamento. A lei de conversão não convalida os vícios existentes na 

medida provisória. Precedentes. II. Controle abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias. Revisão 

de jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional 

suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. 

Possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. III. Limites 

constitucionais à atividade legislativa excepcional do poder executivo na edição de medidas provisórias para 

abertura de crédito extraordinário. Interpretação do art. 167, § 3º c/c o art. 62, § 1º, inciso I, alínea ‘d’, da 

Constituição. Além dos requisitos de relevância e urgência (art. 62), a Constituição exige que a abertura do 
crédito extraordinário seja feita apenas para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Ao contrário do que 

ocorre em relação aos requisitos de relevância e urgência (art. 62), que se submetem a uma ampla margem de 

discricionariedade por parte do Presidente da República, os requisitos de imprevisibilidade e urgência (art. 167, § 

3º) recebem densificação normativa da Constituição. Os conteúdos semânticos das expressões ‘guerra’, 

‘comoção interna’ e ‘calamidade pública’ constituem vetores para a interpretação/aplicação do art. 167, § 3º c/c o 

art. 62, § 1º, inciso I, alínea “d”, da Constituição. ‘Guerra’, ‘comoção interna’ e ‘calamidade pública’ são 

conceitos que representam realidades ou situações fáticas de extrema gravidade e de conseqüências imprevisíveis 

para a ordem pública e a paz social, e que dessa forma requerem, com a devida urgência, a adoção de medidas 
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Na ADPF 45, o STF foi enfático, ao admitir a ADPF como instrumento capaz de 

viabilizar o controle judicial em tema de implementação de políticas públicas, quando 

configurada hipótese de abusividade governamental, reconhecendo que a liberdade de 

conformação do legislador possui caráter relativo. Trata-se de legitimidade decorrente da 

dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao STF que deve preservar, em favor 

dos indivíduos, a integridade e a intangibilidade do núcleo consubstanciador do mínimo 

existencial. 

O STF reconheceu, na ADI 2.925, como “adequado o controle concentrado de 

constitucionalidade, quando a lei orçamentária revelar contornos abstratos e autônomos, em 

abandono ao campo da eficácia concreta”
520

, pois 

 
[...] busca-se justamente, a guarda da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, no que a 

lei orçamentária estaria a conflitar, de modo frontal, com texto nela contido, mais 

precisamente com o disposto no artigo 177, § 4º. Se entendermos caber a generalização, 

afastando por completo a possibilidade do controle concentrado, desde que o ato 

impugnado seja lei orçamentária, terminaremos por colocar a lei orçamentária acima da 

Carta da República. Por isso, a meu ver, há que se distinguir caso a caso521. 
  

 Na ADI 4.048, a Corte Suprema, revisando sua jurisprudência
522

, acolheu a 

possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle concentrado de 

constitucionalidade. 

Com essas decisões emblemáticas, o STF assumiu o papel de guardião da CF e 

corresponsável pelo cumprimento de suas disposições na seara social, rompendo a blindagem 

protetora do Poder Legislativo e do Poder Executivo, dando um grande passo para a análise 

das leis orçamentárias, considerando suas características de abstração e generalidade.   

A vantagem do controle jurisdicional do próprio instrumento orçamentário é permitir a 

prévia análise econômica, social e política das decisões administrativas para minorar a 

incidência de despesas imprevistas e inesperadas durante o exercício financeiro
523

. Evitam-se 

                                                                                                                                                               
singulares e extraordinárias. A leitura atenta e a análise interpretativa do texto e da exposição de motivos da MP 

n° 405/2007 demonstram que os créditos abertos são destinados a prover despesas correntes, que não estão 

qualificadas pela imprevisibilidade ou pela urgência. A edição da MP n° 405/2007 configurou um patente 

desvirtuamento dos parâmetros constitucionais que permitem a edição de medidas provisórias para a abertura de 

créditos extraordinários. IV. Medida Cautelar Deferida. Suspensão da vigência da Lei n° 11.658/2008, desde a 
sua publicação, ocorrida em 22 de abril de 2008” (STF. ADI 4.048). 
518STF. ADI 3.949; STF. ADI 4.663. 
519STF. ADI 2.484; STF. ADI 2.535. 
520Trecho da ementa (STF. ADI 2.925). 
521Trecho do voto do Ministro Marco Aurélio (STF. ADI 2.925). 
522STF. ADI 203; STF.  ADI 842, dentre outras. 
523Decorrentes de decisões em ações individuais e coletivas que visam à implementação do direito fundamental, 

individual ou social, independentemente de previsão orçamentária e alheias ao planejamento e às metas do 
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decisões judiciais inexequíveis em controle de constitucionalidade difuso, pois a apreciação 

das escolhas político-administrativas ad initio é capaz de apontar se há previsão de despesa 

para promoção gradual de políticas públicas, ou sua omissão inconstitucional; e de 

determinar, imediatamente, a adequação da programação de atendimento às prioridades 

constitucionais na seara dos direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo 

existencial.   

No controle de constitucionalidade concentrado, ademais, não há partes e não se 

admite desistência, por se tratar de interesse de todos; volta-se à defesa objetiva da CF para 

garantir a integralidade do sistema; e, apesar de o Poder Judiciário limitar-se ao pedido, não se 

condiciona à causa de pedir, sendo-lhe autorizado examinar a constitucionalidade do ato 

normativo ou administrativo do Poder público combatido em face de todas as demais normas 

constitucionais podendo, inclusive, deixar de considerar a causa de pedir indicada na inicial e 

substituí-la por outra. 

   

5.1.1  Leis orçamentárias que não preveem, ou preveem de forma deficitária, dotação de verba  

destinada às despesas vinculadas e obrigatórias 

 

A CF estabelece, em caráter excepcional, despesas vinculadas como Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE) e Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 

(FCO); receitas das contribuições previdenciárias, para quem possui regime de previdência 

próprio (CF, art. 149, § 1º); receitas da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) (CF, art. 

149-A), demais contribuições
524

; e formação de diversos Fundos; além de despesas 

obrigatórias como as de pessoal e seus encargos e o serviço da dívida
525

. 

Essas dotações não podem ser modificadas nas leis orçamentárias pelo Poder 

Executivo, ainda que com a aprovação do Poder Legislativo
526

, seja para excluir ou minorar o 

quantum ou modificar a sua finalidade. No processo de elaboração da LOA devem os poderes 

políticos estar atentos às imposições constitucionais concretas, pois  

 

                                                                                                                                                               
complexo sistema de gerência dos recursos públicos e dos reflexos da sua destinação em benefício da parte, em 

prejuízo do todo. 
524CF, arts. 167, XI; 177 § 4º; 195; 198; 239; 241. 
525CF, art. 167, IV e 166, II; LC nº 101/2000, art. 9º, § 2º. 
526As despesas vinculadas podem ser modificadas apenas por EC como analisado no subitem 2.4.7. 
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[...] a consequência do não atendimento aos preceitos constitucionais por omissão 

legislativa ou administrativa pode resultar numa inconstitucionalidade permanente, que leva 

à desestabilização política. Ao mesmo tempo, é incontestável o valor político de uma 

decisão judicial que declara que o Estado está em mora com obrigações constitucionais 

econômicas, sociais e culturais; essas sentenças assumem o papel de importantes veículos 

para canalizar as reivindicações da sociedade527. 
 

 No controle de constitucionalidade concentrado de leis orçamentárias, é possível 

analisar se o Poder Legislativo e o Poder Executivo preservaram o quantum
528

 e a finalidade 

das despesas obrigatórias e vinculadas. A ausência total de dotação orçamentária, para atender 

à despesa vinculada e obrigatória na LOA, configura inércia inconstitucional passível de ADI 

por omissão (Lei nº 9.868/1999).  

 Em sendo o caso de dotação orçamentária aquém do mínimo, poderá ser ajuizada ADI 

por ação ou por omissão, competindo ao Poder Judiciário determinar aos poderes políticos a 

subsunção do orçamento à regra, isso porque  

 
[...] a declaração de que o legislador teria atuado de forma insatisfatória não deixa de 

constituir um juízo de reprovação do ato editado. Em outras palavras, a produção de uma lei 

que contenha omissão parcial não deixa de constituir uma ação incompatível com a 

Constituição. Não haveria, portanto, uma distinção radical entre as duas situações, cabendo 

ao próprio STF selecionar a técnica de decisão mais adequada à hipótese, que poderá 

envolver a tradicional declaração de inconstitucionalidade, a declaração de 

inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade ou mesmo uma decisão de perfil aditivo 

[...]529. 
  

 Apesar de teoricamente possível, o ajuizamento de ADI por ação ou omissão, quando 

a dotação orçamentária for aquém do mínimo, é preferível a segunda modalidade, uma vez 

que não basta a declaração de que a LOA deixa de contemplar integralmente despesa 

vinculada e obrigatória e por isso inconstitucional, pois é importante que o STF, ao declarar a 

omissão inconstitucional
530

, notifique o Poder Executivo e o Poder Legislativo para que 

cumpram o dever de iniciativa e de legislar, respectivamente, concedendo-lhes prazo
531

 para a 

                                                   
527FARIA, 1998 apud KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os 

(des)caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 87. 
528 CF, arts. 212; 198, § 2º; 195. 
529BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito brasileiro. 5. ed., rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 282. Pela dificuldade que algumas situações ensejam, o STF tem admitido a 

fungibilidade entre as ações diretas de inconstitucionalidade por ação e por omissão, quando satisfeitos os 

pressupostos processuais de ambos os tipos. 
530O art. 12-H da Lei n° 9.868/1999 apenas prevê que, declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada 

ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias, não estabelecendo outra consequência 

para o caso de persistir a omissão. As demais consequências impostas em face da persistência da inércia 

decorreram de evolução no entendimento jurisprudencial do STF.  
531“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão. Inatividade do legislador quanto ao dever de 

elaborar a Lei Complementar a que se refere o § 4o do Art. 18 da Constituição Federal, na redação dada pela 

Emenda Constitucional no 15/1996. Ação julgada procedente. 1. A Emenda Constitucional n° 15, que alterou a 

redação do § 4º do art. 18 da Constituição, foi publicada no dia 13 de setembro de 1996. Passados mais de 10 
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supressão da deficiência e, decorrido esse prazo, permanecendo a omissão, profira norma de 

decisão (legislador positivo) capaz de dar efetividade integral ao direito constitucional 

pleiteado
532

, que prevalecerá enquanto não cessada a inércia do Poder público. 

A necessidade de suprir a omissão total ou parcial, por meio da ADI, decorre do fato 

de ser necessário que as despesas obrigatórias e as decorrentes de receitas vinculadas constem 

na LOA para que sejam realizadas, sob pena de responsabilização do Poder Executivo pela 

efetivação de despesa sem previsão orçamentária (Lei nº 8.429/1992, arts. 10, IX e 12, II). 

Além da ADI, o STF qualifica a ADPF “[...] como instrumento idôneo e apto a 

viabilizar a concretização de políticas públicas, quando, previstas no texto da Carta Política 

[...]” quando “[...] descumpridas, total ou parcialmente, pelas instâncias governamentais 

destinatárias do comando inscrito na própria Constituição da República”
533

. 

Na seara estadual, a não “aplicação do mínimo exigido da receita resultante de 

impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde” (CF, art. 34, VII, “e”), 

poderá ser objeto de ação direta interventiva, que não visa, apenas, à declaração de 

inconstitucionalidade da lei orçamentária ou do ato normativo estadual que aplicou a receita 

em fim diverso, mas enseja a intervenção da União no Estado, caso este não desfaça o ato 

impugnado (CF, art. 36, III). 

                                                                                                                                                               
(dez) anos, não foi editada a lei complementar federal definidora do período dentro do qual poderão tramitar os 

procedimentos tendentes à criação, incorporação, desmembramento e fusão de municípios. Existência de notório 

lapso temporal a demonstrar a inatividade do legislador em relação ao cumprimento de inequívoco dever 

constitucional de legislar, decorrente do comando do art. 18, § 4º, da Constituição. 2. Apesar de existirem no 

Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação do art. 18, § 4º, da 

Constituição, é possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei 

complementar em referência. As peculiaridades da atividade parlamentar que afetam, inexoravelmente, o 

processo legislativo, não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das Casas Legislativas, 
conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. A inertia deliberandi das Casas Legislativas 

pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão [...] 4. Ação julgada procedente para declarar 

o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 (dezoito) 

meses, adote ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto 

pelo art. 18, § 4º, da Constituição, devendo ser contempladas as situações imperfeitas decorrentes do estado de 

inconstitucionalidade gerado pela omissão. Não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do 

Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 

meses determinado pelo Tribunal nas ADI nºs 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam 

municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar federal seja 

promulgada contemplando as realidades desses municípios” (STF. ADI 3.682).   
532Em controle de constitucionalidade concreto, via mandado de injunção, o STF já decidiu pela ciência ao 
legislativo da omissão inconstitucional (STF. MI 95, STF. MI 278 etc.); pela concessão de prazo para o término 

do processo legislativo e regulamentação de lei, sob pena de se obter pela via processual adequada, sentença 

líquida de condenação à reparação constitucional devida (STF. MI 283 etc.); pela supressão da omissão mediante 

a aplicação de outra lei que regule situação similar até que haja a regulamentação do direito pleiteado ou pela 

criação de soluções normativo-judiciais no caso concreto (STF. MI 670; STF. MI 708 etc.) (SARLET, Ingo 

Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 790-791). 
533Trecho do voto do Ministro Celso de Mello (STF. ADPF 45). 



143 
 

 

 

5.1.2 Leis orçamentárias que preveem dotação para atender área não prioritária e não preveem 

dotação, além das despesas vinculadas e obrigatórias, para a concretização de direitos 

fundamentais sociais básicos deficitários 

 

Em se tratando de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo 

existencial (em especial, saúde, educação e segurança), quando o recurso vinculado for 

insuficiente, não se subtrai do controle judicial a análise das escolhas alocativas de despesas, 

pois as leis orçamentárias devem contemplar a gradual concretização de direitos fundamentais 

sociais básicos, ainda que tenham que prever destinação de verba acima do limite obrigatório 

mínimo fixado em lei
534

.  

No Estado democrático de direito, “[...] a Constituição passa a valer como norma 

jurídica. A partir daí, ela não apenas disciplina o modo de produção das leis e dos atos 

normativos, como estabelece determinados limites para o seu conteúdo, além de impor 

deveres de atuação ao Estado”
535

. Diante disso, 

 
[...] o legislador não pode deixar de responder às exigências da norma constitucional, ou 

responder-lhes de modo insuficiente, deixando sem efetiva proteção o direito 

constitucional. Se isto ocorrer, a lei violará o direito fundamental na sua função de 

                                                   
534“EMENTA: recurso extraordinário - criança de até seis anos de idade - atendimento em creche e em pré-escola 

- educação infantil - direito assegurado pelo próprio texto constitucional (CF, art. 208, IV) – compreensão global 

do direito constitucional à educação - dever jurídico cuja execução se impõe ao Poder Público, Notadamente ao 

Município (CF, art. 211, § 2º) – Recurso Improvido. – A educação infantil representa prerrogativa constitucional 

indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como 

primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, 

IV). - Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que 

se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de 

maneira concreta, em favor das ‘crianças de zero a seis anos de idade’ (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e 
atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, 

apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que 

lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito 

fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente 

discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. – Os 

Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - 

não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 

208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-

administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 

208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de 

mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. - Embora resida, primariamente, nos Poderes 
Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, 

ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas 

públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, 

cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em 

caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais 

impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do possível’” (STF. RE 410.715). 
535BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito brasileiro. 5. ed., rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 359. 
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mandamento de tutela. Daí por que, quando esta tutela inexiste ou é insuficiente, há 

violação da cláusula de vedação de tutela insuficiente536. 
  

 Na hipótese suscitada, embora tenham sido resguardadas as despesas vinculadas (CF, 

art. 167, IV) e obrigatórias, não foi prevista na LOA, dotação para a implementação gradual 

de políticas públicas, voltadas à concretização de direitos fundamentais sociais deficitários, 

integrantes do núcleo do mínimo existencial, cabendo ao STF
537

, sob o prisma da 

razoabilidade, analisar as leis orçamentárias aprovadas, visto que “se o Estado não mais 

dispõe de recursos para as suas atividades afins, mas gasta em outros setores, é preciso 

concentrar-se naquilo que é prioritário [...]”
538

. 

 A inescusável omissão estatal autoriza o Poder Judiciário, em sede de controle de 

constitucionalidade, a determinar medidas para tornar efetiva a implementação de políticas 

públicas em face do princípio da supremacia da Constituição, pois 

 
A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou menor extensão, a imposição 

ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior 

gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o poder Público também desrespeita a 

Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência 

(ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e 

princípios da Lei Fundamental, tal como tem advertido o Supremo Tribunal Federal [...]539 . 

 

 A atuação do STF não visa a assumir a função de gestor das contas públicas, apenas 

permite o controle constitucional das escolhas político-administrativas se, em detrimento da 

gradual efetivação de direitos fundamentais sociais básicos, a previsão orçamentária privilegia 

gasto em setor não prioritário, dissociado do interesse público. Pode-se, então, sustentar que 

despesa com publicidade governamental não poderá ser superior aos investimentos com saúde 

ou educação, quando essas duas áreas encontram-se deficitárias; ou que gastos públicos com 

eventos culturais, como shows
540

, não poderão ultrapassar ou representar mais que despesas 

com a criação de vagas para atender ao sistema penitenciário; ou que não se justifica a 

alocação de recurso para transportar “[...] exageradas comitivas de parlamentares ou membros 

                                                   
536SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 784. 
537Argumentos contrários ao controle judicial da atividade orçamentária foram analisados no item 3.2. 
538CRUZ, Luiz Guilherme de O. Maia. Filosofia orçamentária: o exercício da cidadania pela via do orçamento. 

Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, n. 8. p. 50, 2001. 
539Trecho da decisão do Ministro Celso de Mello no AI 598.212 (STF. AI 598212 ED). 
540BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: 

o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, 

Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. 2. ed., rev. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 119. 
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do Executivo ao exterior [...]”
541

, quando não se tem investimento em infraestrutura suficiente 

para garantir segurança e conservação nas estradas, causando risco à integridade física da 

população.  

Nem todas as despesas públicas, portanto, possuem o mesmo grau de importância e 

imprescindibilidade, daí  

 
Uma grande distinção pode ser feita entre despesa pública destinada a preservar a vida 

social de uma comunidade contra violentos ataques internos ou externos e despesa pública 

destinada a melhorar a qualidade desta vida social. Em outras palavras, o objetivo pode 

manter a vida social segura e ordenada ou fazer esta vida segura e ordenada mais digna de 

ser vivida542.  
 

 Constatada a proteção insuficiente, o controle de constitucionalidade concentrado visa 

a compelir o Poder Legislativo e o Poder Executivo a proteger de forma adequada direitos 

fundamentais de segunda dimensão
543

, por ser inaceitável “omissão governamental, apta a 

frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo poder público, de prestação 

estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal”
544

.   

A desarrazoada escolha dos poderes políticos na LOA, em destinar dotação para área 

não prioritária, quando há carência em área considerada prioritária pela CF, autoriza o 

ajuizamento de ADI, que visa a reconhecer a omissão inconstitucional, declarar nula a dotação 

para área não prioritária e, como consequência, destinar aquele recurso para atender política 

pública tendente à promoção de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do 

mínimo existencial. 

 A prova do alegado caberá aos legitimados que poderão mostrar dados oficiais, na 

área da segurança pública, dos déficits de vagas nos presídios e da condição subumana que a 

maioria dos presos se encontra
545

; na área da saúde, do extraordinário número de ações 

individuais e coletivas visando ao fornecimento de medicamentos e cirurgias, demonstrando a 

ineficiência do sistema de atendimento à saúde básica, de média e de alta complexidade; na 

educação, do número de crianças que não conseguiu matrícula em creches por insuficiência 

da oferta de vagas, entre outros. 

                                                   
541CRUZ, Luiz Guilherme de O. Maia. Filosofia orçamentária: o exercício da cidadania pela via do orçamento. 
Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, n. 8, 2001. p. 66.  
542DALTON, Hugh. Princípios de finanças públicas. Tradução Maria de Lourdes Modiano. 4. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 1980. p. 180. Título original: Principles of public finance. 
543Na seara pessoal e concreta, a cláusula de vedação de tutela insuficiente foi aplicada no RMS 22.307 (STF. 

RMS 22.307) dentre outros. 
544Trecho da ementa do RE 410.715 (STF. RE 410.715). 
545STF.  ADPF 347 MC. 
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Com a possibilidade do controle de constitucionalidade concentrado das leis 

orçamentárias que não pode extrapolar a omissão estatal
546

, os poderes políticos deverão ser 

mais cautelosos em suas escolhas, orientando-se pelas diretrizes constitucionais que visam à 

promoção gradativa de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo 

existencial
547

.  

 

5.2 Controle de constitucionalidade durante a execução orçamentária 

 

Não basta o controle judicial das leis orçamentárias sob o prisma da abstração e 

generalidade; é necessário que eventos como abertura de créditos adicionais, transposição, 

remanejamento ou transferência de recursos e omissão injustificada em realizar empenho de 

despesa com dotação prevista para a implementação de políticas públicas, também estejam 

sujeitos à verificação de legalidade e coerência com os ditames constitucionais. Pois eventual 

modificação no orçamento público, durante o exercício financeiro, pode anular o esforço de 

adequação proposto, conforme abordado no subitem 5.1, e tornar inconstitucional ato 

normativo que, na origem, apresente-se hígido.  

Para analisar os reflexos dos eventos supramencionados, é importante considerar as 

seguintes variáveis em relação ao orçamento público:  

 em regra
548

, as despesas somente poderão ocorrer, quando previstas na LOA; 

 a CF reconhece a existência e prioridade de direitos fundamentais sociais e a 

necessidade de sua gradual implementação; 

 durante o exercício financeiro, oscilações econômicas internas e externas podem 

afetar o planejamento orçamentário, requerendo do administrador a tomada de 

decisões rápidas e eficientes de efeitos econômicos; 

                                                   
546“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade por omissão em relação ao disposto nos arts. 6º, 23, inc. V, 

208, inc. I, e 214, inc. I, da Constituição da República. Alegada inércia atribuída ao Presidente da República para 

erradicar o analfabetismo no país e para implementar o ensino fundamental obrigatório e gratuito a todos os 

brasileiros. 1. Dados do recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística demonstram redução do 

índice da população analfabeta, complementado pelo aumento da escolaridade de jovens e adultos. 2. Ausência 

de omissão por parte do Chefe do Poder Executivo federal em razão do elevado número de programas 

governamentais para a área de educação. 3. A edição da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) e da Lei n. 10.172/2001 (Aprova o Plano Nacional de Educação) demonstra atuação do Poder Público 
dando cumprimento à Constituição. 4. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão improcedente” (STF. 

ADI 1.698). 
547Por exemplo, oferta gratuita e obrigatória de educação básica (creche, pré-escola, ensino fundamental e médio 

(CF, art. 208, I); prestação de assistência social a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social (CF, arts. 203-204); garantia de políticas sociais e econômicas voltadas para a saúde que visem 

à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (CF, art. 196). 
548Salvo as despesas a serem executadas com os recursos decorrentes da abertura de crédito adicional. 
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 a abertura de créditos adicionais extraordinários, suplementares e especiais, a 

transposição, o remanejamento ou a transferência são admissíveis nas hipóteses 

previstas na CF. 

A LDO e a LOA contêm previsões de receitas e despesas para o exercício financeiro 

não podendo, em regra, qualquer gasto ser realizado sem prévia autorização orçamentária 

(caráter autorizativo). A autorização de gasto volta-se para um planejamento orçamentário 

realizado no ano anterior para execução no ano seguinte, portanto sujeito a variáveis futuras e 

nem sempre certas.  

Por isso, normas orçamentárias “[...] não gozam de força normativa suficiente a 

ensejar o nascimento de direitos subjetivos a eventuais interessados na concretização das 

políticas públicas nela enunciadas [...]”
549

; e vários motivos podem justificar a mudança de 

programação fixada em determinado orçamento público:  

 os de ordem técnica, como o atraso na elaboração de projetos, impugnação em 

processo licitatório;  

 os de gestão fiscal responsável, que determinam a suspensão de despesas não 

obrigatórias e desvinculadas quando a estimativa da receita não for confirmada;  

 os de oportunidade, quando determinada despesa não se justifica mais do ponto de 

vista econômico e social
550

;  

 os de ordem natural, como grandes catástrofes naturais que exigem a reconstrução 

imediata de estradas, aeroportos, escolas, dentre outros;  

 os de ordem financeira, como crise global, que acarreta diminuição das 

exportações, da arrecadação de impostos, aumento do desemprego, queda de 

investimento, dentre outros.  

Por essas razões, o orçamento não pode ser engessado, tampouco ser considerado uma 

“[...] programação de execução compulsória”
551

 frente às vicissitudes sociais e econômicas
552

  

que podem ocorrer no curso do exercício financeiro, admitindo-se a sua mutação, pois  

 
[...] nem sempre as previsões podem captar todas as condições vigentes à época da 

execução, e não é possível programar de forma que a execução se ajuste completamente às 

previsões. A flexibilidade busca cumprir a programação em seu aspecto essencial, pelo que, 

                                                   
549Trecho do voto do Ministro Luiz Fux  na ADI 4.663 (STF.  ADI 4.663). 
550GIACOMONI, James. Orçamento impositivo! É possível torná-lo realidade? Revista do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná, Curitiba, n. 145, p. 33, jan./mar. 2003. 
551GIACOMONI, ibid., p. 32. 
552Em época de inflação persistente e com altas taxas, a descaracterização da programação orçamentária é 

inevitável e os valores do orçamento inicial são rapidamente superados (GIACOMONI, James. Orçamento 

público. 15. ed., ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010. p. 293). 
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muitas vezes ou quase sempre, se tem que modificar pormenores e fazer reajustamento nas 

previsões e programações orçamentárias no curso de sua execução553.  
 

A flexibilidade para gerir as contas públicas, durante o exercício financeiro, contudo, 

não transforma o orçamento em mera peça de ficção e sua inexecução ampla e imotivada 

aceita como fato normal; pois o caráter autorizativo do orçamento não confere amplos poderes 

ao Poder Executivo para gerir o gasto público, da forma que lhe aprouver – gastar tudo o que 

foi autorizado, converter tudo em gasto, alterar a destinação do gasto ou, simplesmente, não 

gastar. 

 A previsão de despesas, constantes no orçamento público, somente deve ser alterada 

se provida de justificativa plausível de consistência técnico-legal e legitimação social. A CF 

não atribui hegemonia ao Poder Executivo sobre o dinheiro público, tanto que condiciona o 

orçamento à aprovação pelo Poder Legislativo e impõe ao Estado a promoção, dentre outros, 

do desenvolvimento nacional, a partir de uma gestão orçamentária responsável; e do          

bem-estar social, com a implementação de políticas públicas, que são instrumentos de ação do 

governo, voltadas ao atendimento de direitos fundamentais sociais que implicam 

necessariamente programação de dispêndio. 

 Seguem, nos próximos subitens, algumas hipóteses em que há possibilidade de 

controle de constitucionalidade concentrado na vigência da LOA quando se verificar que a 

abertura de créditos adicionais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de 

recursos e a omissão, injustificada, do Poder Executivo de realizar empenho de despesa com 

dotação prevista para a implementação de políticas públicas, visam a distorcer, em grande 

proporção, o planejamento autorizado. 

 

5.2.1 Medida provisória que abre crédito adicional extraordinário fora dos casos expressos na  

Constituição Federal 

  

A CF admite a abertura de crédito adicional extraordinário, por meio de medida 

provisória, apenas para “atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de 

guerra, comoção interna ou calamidade pública” (CF, art. 167, § 3º). Caso o Poder Executivo 

edite medida provisória para a abertura de crédito adicional extraordinário fora das hipóteses 

constitucionalmente admitidas, caberá o controle de constitucionalidade do ato normativo 

(Poder Judiciário como legislador negativo) em face do ajuizamento de ADI por ação. 

                                                   
553SILVA, José Afonso da. Orçamento-Programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. 310. 
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A partir do julgamento da ADI 4.048, em que foi suspensa a vigência da Lei nº 

11.658/2008, originada da Medida Provisória nº 405/2007, que autorizou a abertura de crédito 

adicional extraordinário sem que estivessem preenchidos os requisitos de relevância, 

imprevisibilidade e urgência da despesa
554

, o STF passou a não mais distinguir lei formal de 

caráter genérico, abstrato e impessoal daquela de efeito concreto, como é o caso da medida 

provisória que abre crédito adicional extraordinário, para fim de admissão do controle de 

constitucionalidade concentrado. A CF não faz distinção entre leis de efeito abstrato daquelas 

de efeito concreto e caso persistisse o entendimento restritivo, o STF
555

 estaria subtraindo 

“um sem número de lei”
556

 do controle de constitucionalidade concentrado. 

Importante observar que, se no curso da ADI proposta para impugnar medida 

provisória, esta for convertida em lei, a ação persiste, desde que substancialmente idênticos o 

conteúdo da medida provisória e da lei, e seja realizado o aditamento da inicial. Caso não haja 

a conversão em lei, a ADI perde o seu objeto. Na hipótese de a lei não guardar similitude 

substancial com a medida provisória impugnada e lhe seja impingida o vício da 

inconstitucionalidade, nova ADI deve ser proposta, restando prejudicada a primeira por perda 

de objeto
557

. 

 

5.2.2 Lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ou especial para atender 

área não prioritária, em face da anulação de dotação orçamentária originariamente 

destinada à área social básica deficitária 

 

Durante o exercício financeiro, poderá haver necessidade de abertura de créditos 

adicionais suplementares e especiais. Como a rigidez do orçamento público é inviável pela 

própria dinâmica dos eventos sociais e econômicos, a alteração na lei orçamentária deve ser 

submetida ao controle legislativo para contemplar esses eventos
558

, pois “se ambos os poderes 

compartilham as decisões sobre a programação a ser realizada, ambos devem compartilhar as 

escolhas do que suspender, cancelar ou não realizar”
559

.  

 A lei que visa à abertura de crédito adicional suplementar ou especial tem como 

pressuposto a existência de recurso disponível para prover a despesa e exposição que 

                                                   
554No mesmo sentido STF. ADI 4.049. 
555STF.  ADI 647; STF.  ADI 767, dentre outras. 
556Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI 4.048 (STF. ADI 4.048). 
557STF. ADI 3.864. 
558CF, art. 167, V e VI. 
559GIACOMONI, James. Orçamento impositivo! É possível torná-lo realidade? Revista do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná, Curitiba, n. 145, p. 32-33, jan./mar. 2003. p. 33. Para Giacomoni, a sistemática 

orçamentária norte-americana denominada rescissions, por meio da qual os créditos orçamentários só deixariam 

de ser executados após anulação autorizada por uma das Casas do Congresso, poderia ser transportada para o 

Brasil. 
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justifique o ato (Lei nº 4.320/1964, art. 43, III). O recurso, dentre outros, poderá ser resultante 

de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias previstas na LOA. 

O controle judicial deve ser acionado quando a abertura de créditos adicionais 

suplementares e especiais para atender a setores não prioritários – mais vantajosos 

politicamente – decorrer da anulação de dotações destinadas a implementar políticas públicas 

que visam à concretização de direitos fundamentais sociais deficitários integrantes do núcleo 

do mínimo existencial; considerando que as escolhas do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo devem se atrelar aos preceitos constitucionais e se voltar ao interesse público. 

Para ilustrar a necessidade de controle judicial na hipótese suscitada, imagine-se que o 

Presidente da República encaminhe, e seja aprovada pelo Congresso Nacional, lei que abre 

crédito suplementar para o Ministério das Comunicações, destinado à propaganda 

institucional, com recurso oriundo da anulação parcial de dotação destinada ao Ministério da 

Saúde. Nesse caso, é cabível o ajuizamento da ADI, inclusive com medida liminar, 

demonstrando, por exemplo, que tal medida legislativa afetou dotação que estava sendo 

aplicada no aparelhamento de hospital público. A declaração de inconstitucionalidade visará a 

alcançar a validade do ato normativo e, consequentemente, o seu efeito para que a situação 

jurídica volte ao status quo ante.  

 Outra hipótese que autoriza o controle de constitucionalidade ocorre, quando o Poder 

Executivo, por meio de decreto, determina a abertura do crédito adicional suplementar ou 

especial, sem prévia autorização legislativa, em razão de o ato estar eivado de vício, na 

origem. O decreto, em regra, não é suscetível de controle por meio de ADI, por ser 

subordinado à lei. No entanto, quando o decreto pretender inovar autonomamente a ordem 

jurídica, atuando com força de lei, embora ostente a roupagem de ato secundário, poderá ser 

objeto de controle concentrado de constitucionalidade
560

. 

O decreto que determina a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, 

certamente, inova na ordem legal, pois, no sistema brasileiro, todas as previsões de receitas e 

despesas devem constar da LOA e serem submetidas à apreciação pelo Poder Legislativo, e 

eventuais mudanças das dotações orçamentárias alteram a programação inicial em relação a 

contas públicas, criando uma nova realidade jurídico-contábil, que deve passar pelo crivo do 

Congresso Nacional. 

 O fundamental, nessa hipótese, é que o decreto presidencial afrontou a forma 

estabelecida genérica e abstratamente na CF para a abertura de crédito adicional suplementar 

                                                   
560BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito brasileiro. 5. ed., rev. e atual, São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 200.  Nesse sentido, SFT. ADI 3.731. 
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ou especial, qual seja, a prévia autorização legislativa, o que acarreta a inconstitucionalidade 

do ato normativo, por vício formal, passível de controle via ADI. 

 

5.2.3   Lei que autoriza a realocação de recurso originariamente destinado à área social básica 

deficitária, para atender área não prioritária 

  

 A CF somente admite que o orçamento público seja alterado pela transposição, 

remanejamento ou transferência de recursos, com prévia autorização legislativa (CF, art. 167, 

V e VI). A lei que autoriza a realocação de recursos de uma categoria de programação para 

outra ou de um órgão para outro é motivada pela nova prioridade das ações governamentais. 

No entanto, a Administração Pública deve motivar a necessidade de adequação da previsão 

inicial e não pode priorizar área não essencial em detrimento de área essencial para a garantia 

de direitos fundamentais sociais à população. 

Havendo transposição, remanejamento ou transferência de recursos que enseje redução 

de verba destinada a implementar políticas públicas, voltadas à concretização de direitos 

fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial, e ampliação de recursos 

para área não prioritária, é cabível o controle concentrado de constitucionalidade, via ADI 

pelas mesmas razões elencadas no subitem 5.2.2.  

 

5.2.4 Omissão injustificada do Poder Executivo de realizar empenho de despesa destinada a 

implementar polícias públicas 

 

A natureza autorizativa é da essência do orçamento público, pois se trata de um 

instrumento que descreve as previsões de receitas e de despesas, que podem não se 

concretizar no curso do exercício financeiro, em face de eventos, que exigem a sua 

flexibilização, como queda na arrecadação de tributos, oscilação do mercado internacional, 

crise econômica mundial, catástrofes naturais. As alterações da programação inicial poderão 

ensejar o contingenciamento das despesas para a manutenção do equilíbrio fiscal; ou a 

realocação de dotação orçamentária para atender fatos imprevisíveis e urgentes.  

O contingenciamento das despesas é admitido, em atenção ao princípio do equilíbrio 

das contas públicas, quando se verificar que a realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, resguardando-se as despesas que 

constituem obrigações constitucionais e legais do ente, as destinadas ao pagamento do serviço 

da dívida e as ressalvadas pela LDO
561

, da limitação de empenho e movimentação financeira. 

                                                   
561CF, art 167, IV; LC nº 101/2000, art. 9º, § 2º.  
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Havendo contingenciamento, o Poder Executivo, por meio de seus Ministérios, deve, 

tanto quanto possível, resguardar do valor contingenciado, além das obrigações 

constitucionais e legais, as dotações destinadas à implementação de políticas públicas diante 

da imposição constitucional de gradativa concretização dos direitos fundamentais sociais, em 

especial aqueles que integram o núcleo do mínimo existencial
562

. 

Como ato administrativo, o decreto de contingenciamento está sujeito ao controle de 

legalidade pelo Poder Judiciário em face da Lei Complementar n° 101/2000 (art. 9º), quando 

incidir sobre despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do ente, as 

destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela LDO; e quando houver 

prova de que os argumentos utilizados não têm sustentação fática e técnica e a limitação de 

empenho e movimentação financeira visa driblar a lei orçamentária aprovada pelo Poder 

Legislativo. 

Igualmente, será passível de controle de legalidade o decreto de descontingenciamento 

quando as previsões orçamentárias de receitas iniciais forem confirmadas, devendo-se dar a 

recomposição das dotações, cujos empenhos foram limitados de forma proporcional às 

reduções efetivadas (LC nº 101/2000, art. 9º, § 1º). 

  Quanto à realocação de dotação orçamentária para atender fatos imprevisíveis e 

urgentes, são pertinentes as observações constantes dos subitens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3. 

 Não sendo o caso de contingenciamento de despesa ou de realocação de dotação 

orçamentária, caso as previsões orçamentárias de receitas iniciais sejam confirmadas, a mera 

omissão do Poder Executivo de realizar o empenho de despesa autorizada pela LOA, sem 

qualquer impedimento financeiro, sob a arguição de conveniência e oportunidade, quando 

permanece a necessidade da obra/serviço destinado ao atendimento de políticas públicas 

voltadas à concretização de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo 

existencial, caracteriza a omissão inconstitucional passível de controle via ADI. 

A discricionariedade administrativa, sem justificativa plausível, não é suficiente para 

legitimar a omissão do Poder Executivo em deixar de viabilizar despesa destinada a políticas 

públicas. A eficiência exigida pela LRF, que prevê equilíbrio das contas, responsabilidade na 

gestão fiscal, transparência do serviço público e respeito à programação orçamentária, está 

atrelada à consecução dos fins estatais definidos na CF. 

                                                   
562Saúde, educação, segurança, moradia e assistência aos desamparados. 
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5.3 Adequação de políticas públicas para garantir a efetivação de direitos fundamentais 

sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial 
 

 Apesar de não caber ao Poder Judiciário formular e implementar políticas públicas, 

admite-se a possibilidade excepcional de controle judicial “[...] desde que a ineficiência da 

política já existente reste demonstrada e que a Administração, de seu turno, não consiga se 

desincumbir do ônus de provar a falta de recursos para melhoria dessa política”
563

; ou no caso 

de o planejamento ou programa ser “[...] elaborado de modo a inviabilizar ou tornar inútil o 

direito a ser protegido, bem como a necessidade de reavaliações diante de situações 

emergenciais ou a intervenção para assegurar tratamento igualitário aos destinatários daquele 

programa [...]
564

”. 

 Trata-se de avaliação da política pública desenvolvida e dos resultados por ela 

alcançados visando à concretude das normas constitucionais, ou seja, de um controle de 

resultado, pois não basta existir política pública direcionada a atender ao mínimo existencial 

da população, sendo indispensável que a escolha administrativa não seja inócua ou 

desarrazoada, mas adequada e eficiente para alcançar o fim social pretendido e expresso na 

CF.  

 O controle judicial do ato normativo que aponta a inconstitucionalidade da política 

pública planejada ou executada poderá se dar: via ADI, quando a Administração não 

“melhorar ou corrigir as normas de prognose (previsão) incorretas ou defasadas em face de 

circunstâncias supervenientes”
565

, deixando de adaptar ou aperfeiçoar as medidas existentes; 

via ADPF, quando o poder público executar atos administrativos materiais e concretos não 

adequados, desnecessários e desproporcionais de políticas públicas violando preceito 

fundamental. 

  Inserem-se na definição de preceito fundamental os princípios do Estado democrático 

(soberania, cidadania, dignidade da pessoa, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, 

pluralismo político); os direitos fundamentais individuais e coletivos; os direitos sociais; os 

direitos políticos; a prevalência das normas relativas à organização político-administrativa. 

 No caso da ADPF, deve-se demonstrar que:  

                                                   
563DANIEL, Juliana Maia. Discricionariedade administrativa em matéria de políticas públicas. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas. São Paulo: 

Forense, 2011. p. 118. 
564CORTEZ, Luis Francisco Agular. Outros limites ao controle jurisdicional de políticas públicas. In: 

GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas. 

São Paulo: Forense, 2011. p. 294. 
565CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle de constitucionalidade: teoria e prática. 5. ed., rev., ampl. e atual. 

Salvador: Juspodivm, 2011. p. 259. 
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 o preceito a que se atribui a violação é constitucional
566

, como o direito à saúde, 

educação, segurança, moradia e assistência aos desamparados;  

 a questão de direito suscitada não depende de definição de fatos controvertidos, 

mas de prova pré-constituída do atendimento insuficiente da política pública 

voltada à implementação de direitos fundamentais sociais
567

;  

 a questão controvertida prescinde de qualquer interpretação do sistema 

infraconstitucional, uma vez que os direitos fundamentais sociais estão explícitos 

na CF. 

A decisão da ADPF, ao reconhecer a violação a preceito fundamental, determinará a 

comunicação ao poder público para que adote as providências necessárias ao cumprimento 

dos ditames constitucionais violados, fixando condições e modo de interpretação e aplicação 

do preceito fundamental (Lei n° 9.882/1999, art. 10, caput).  

Para que a determinação judicial não quede inerte, conciliando os princípios da 

separação dos poderes (autonomia do Poder Executivo) e da supremacia da Constituição, caso 

o Poder Executivo não cumpra a ordem, deve o STF indicar a política pública a ser aplicada 

para dar efetividade ao preceito fundamental social integrante do núcleo do mínimo 

existencial.  

 

5.4 Abertura procedimental do controle de constitucionalidade concentrado do 

orçamento público para a concretização de direitos fundamentais sociais 

integrantes do núcleo do mínimo existencial 
 

 O controle das leis e da execução orçamentária realizado pelo STF objetiva aferir a 

constitucionalidade das escolhas alocativas de despesas e de políticas públicas, com vista a 

garantir efetividade a direitos de segunda dimensão, notadamente, aqueles que integram o 

núcleo do mínimo existencial, quando comprometida sua eficácia e integralidade por ação ou 

omissão estatal. 

 A vantagem do controle de constitucionalidade de determinado ato normativo ou 

administrativo, vinculado ao orçamento público, é permitir a análise sistemática e na origem 
                                                   
566Embora a CF e a Lei nº 9.882/1999 não tenham definido preceito fundamental, nessa classe estão abrigados os 

princípios fundamentais da República, como soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político (arts. 1º a 4º); as garantias e os direitos fundamentais, 

coletivos, políticos e sociais, em especial os que constituem o “mínimo existencial” (arts. 5º a 17); as cláusulas 

pétreas (art. 60, § 4º) e os princípios constitucionais ditos sensíveis (art. 34, VII); dentre outros (BARROSO, op. 

cit., p. 306). 
567Caso o relator entenda necessário, “poderá ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar 

informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, 

fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria” (Lei nº 

9.882/1999, art. 6º, § 1º). 
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das escolhas administrativas, diminuindo a incidência de decisões judiciais em ações 

individuais ou coletivas que, passando ao largo da compreensão das contas públicas, 

acarretam desarranjo no planejamento e na execução de políticas públicas pela Administração, 

durante o exercício financeiro.  

 Apesar de não ser suficiente para garantir a efetivação da totalidade de direitos 

fundamentais integrantes do núcleo do mínimo existencial e ser incabível a intervenção 

jurisdicional indiscriminada, quanto mais aprimorado e difundido for o controle de 

constitucionalidade concentrado, mais eficiente será sentida a função de garante do STF na 

seara social, cabendo ao controle difuso apenas a excepcionalidade dos casos. 

 O exercício da jurisdição constitucional, no controle de constitucionalidade do ato 

normativo e do ato administrativo orçamentário (comissivo ou omissivo) na seara dos direitos 

prestacionais, contudo, exige do Poder Judiciário aprofundado conhecimento de questões 

econômicas, financeiras e sociais; desenvolvimento de técnica procedimental
568

 e de decisão, 

que viabilize o atendimento de demandas inerentes ao direito de vida digna da população; e 

atuação pró-ativa, que não substitui a competência dos demais Poderes, para realinhar 

políticas públicas e conformá-las à ordem constitucional. 

 Nesse contexto, o controle de constitucionalidade concentrado, que visa a garantir a 

efetivação de direitos prestacionais integrantes do núcleo do mínimo existencial pelo Estado 

em face do orçamento público, não pode se restringir às regras fixadas nas Leis nº 9.868/1999 

e 9.882/1999 que regulamentam, respectivamente, a ADI por ação e por omissão e a ADPF, 

mas permitir a abertura procedimental em relação à postulação, à instrução, à decisão e à 

execução para a consecução efetiva do seu objetivo. 

 

5.4.1 Fase postulatória 

 

 A ADI, por ação e por omissão, e a ADPF, de competência exclusiva do STF, são as 

ações utilizadas para o controle de constitucionalidade concentrado quanto ao conteúdo de 

leis orçamentárias; às regras orçamentárias editadas durante a execução do exercício 

financeiro; e à adequação de políticas públicas para garantir a efetivação de direitos 

                                                   
568Tramita na Câmara dos Deputados o PL 8.058/2014, que institui processo especial para o controle e 

intervenção de políticas públicas pelo Poder Judiciário e dá outras providências, fixando princípios, regras de 

competência, de procedimento preliminar e judicial, requisitos da petição inicial, meios alternativos de soluções 

de controvérsias, organização de cadastros nacionais dentre outros. 
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fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial, como detalhado nos 

subitens 5.1, 5.2 e 5.3.  

 Na exordial, o autor deve indicar a violação constitucional (no caso de ADI por ação); 

a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao dever constitucional de legislar (em se 

tratando de ADI por omissão); o preceito fundamental descumprido (na ADPF); os 

fundamentos jurídicos, o pedido (direito fundamental violado) com suas especificações e a 

causa de pedir (por exemplo, implementação de políticas públicas para viabilizar a efetivação 

de direito fundamental social); e juntar instrumento de procuração, se for o caso, cópia do ato 

normativo ou administrativo impugnado (na ADI por ação ou ADPF) e dos documentos 

necessários para comprovar o alegado.  

Para a caracterização da omissão, é necessária, além da indicação da norma 

constitucional violada (arts. 6º, 196, 203, 205 da CF dentre outros), o destaque de que ela não 

é exequível per se, mas precisa de atos políticos e da atuação legislativa para produzir efeitos 

concretos.   

 No manejo da ADPF, deve-se demonstrar que:  

 a violação alegada interfere na fixação do conteúdo e do alcance do preceito 

fundamental, não bastando mera invocação de uma violação reflexa;  

 a questão não depende da definição prévia de fatos controvertidos, própria das 

instâncias ordinárias; e  

 a resolução da questão controvertida prescinde da mera interpretação do sistema 

infraconstitucional
569

. 

 Em matéria orçamentária, deve ser analisada pelo autor a possibilidade de pedido de 

medida cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora)
570

, diante da necessidade de 

apreciação célere da matéria, uma vez que a LDO e LOA têm vigência apenas para um 

exercício financeiro
571;572

. 

                                                   
569BARROSO, op. cit., p. 306-307. 
570Lei n° 9.868/1998, arts. 10-12; 12F-12G; Lei n° 9.882/1999, art. 5°. 
571A Lei que regulamenta a ADI, a partir do recebimento do pedido inicial, estabelece o prazo de trinta (30) dias 

para os órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado prestem informações (art. 

6°) ou a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou 
quanto à adoção de providência de índole administrativa (art. 12-E); de trinta (30) dias para a manifestação de 

outros órgãos ou entidades se o relator considerar a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes 

(art. 7°, § 2°); de quinze (15) dias para manifestação do Advogado-Geral da União e de quinze (15) dias para 

pronunciamento do Procurador-Geral da República (art. 8°); de trinta (30) dias para, em caso de necessidade de 

esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos 

autos, serem prestadas informações adicionais requisitadas pelo relator, ser emitido parecer sobre a questão por 

perito ou comissão de peritos, e ser realizada audiência pública, ouvidos depoimentos de pessoas com 

experiência e autoridade na matéria (art. 9°, §§ 1° a 3°). Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o 
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 Possuem legitimação para a ADI e a ADPF o Presidente da República
573

, a Mesa do 

Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, o 

Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade 

de classe de âmbito nacional (CF, art. 103). A Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa 

do Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal e a confederação sindical 

ou entidade de classe de âmbito nacional possuem legitimidade ativa especial e somente 

podem propor ADI ou ADPF, quando houver pertinência entre a norma impugnada e os 

interesses que a eles cabem tutelar. 

 Eventual parte interessada
574

 no controle de constitucionalidade do ato normativo ou 

administrativo poderá representar ao Procurador-Geral da República (PGR) que apreciará a 

pertinência da pretensão e, em sendo o caso, ajuizará a ação (Lei n° 9.882/1999, art. 2, § 1°). 

Não há prazo fixado em lei para a apreciação pelo PGR, e nem recurso quanto a eventual 

arquivamento do pleito. Considerando a exiguidade de tempo entre a aprovação das leis 

orçamentárias (LDO e LOA) e o início do exercício financeiro, a análise do cabimento da 

pretensão deve ocorrer em tempo razoável
575

 para que não padeça o seu objeto e seja 

valorizada e fortalecida a participação e o controle social em matéria orçamentária. 

 O rol restritivo de legitimados para o ajuizamento de ADI e de ADPF constitui o maior 

entrave para a utilização do controle de constitucionalidade concentrado do orçamento 

público, pois os mais atingidos, por eventuais inconstitucionalidades e escolhas arbitrárias 

pautadas por interesse pessoal do administrador, não podem acionar diretamente o STF para o 

julgamento de questão reconhecidamente de importância nacional.  

                                                                                                                                                               
relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento (art. 9°, caput).  Seguindo-se os prazos 

legais, em média, o processamento da ADI se dará em cento e vinte (120) dias (Lei 9.868/1999). 
572A Lei que regulamenta a ADPF, a partir do recebimento do pedido inicial, estabelece o prazo de dez (10) dias 

para que as autoridades responsáveis pela prática do ato questionado prestem informações; a possibilidade de o 

relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais, designar perito 

ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data para declarações, em 

audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria (art. 6o  § 1°); o prazo de cinco (5) dias 

para o Ministério Público apresentar informações quando não for o autor da ADPF (art. 7°, parágrafo único). 

Decorrido o prazo das informações, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os ministros, e pedirá dia 

para julgamento (art. 7°, caput). Seguindo-se os prazos legais, em média, o processamento da ADPF se dará em 
quarenta e cinco (45) dias (Lei n° 9.882/1999). 
573O Chefe do Executivo detém legitimidade para a ADI mesmo que tenha participado diretamente do processo 

de elaboração da lei mediante iniciativa ou sanção quando mudar de opinião ou, supervenientemente, constatar 

que a lei é de fato inconstitucional (BARROSO, op. cit., p. 184). 
574Por exemplo, associações e organizações não governamentais (ONGs) que têm como fim social a proteção de 

interesses de pacientes portadores de Hepatite C, AIDS, Diabetes dentre tantos outros. 
575Reputa-se razoável o prazo de trinta (30) dias utilizando-se como parâmetro o disposto no art. 5°, caput, da 

Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CSMP, Resolução n° 23/2007). 
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 A restrição quanto à legitimação ativa tem sido justificada em face do volumoso 

número de ações e recursos que já abarrotam a Corte Suprema, e a abertura para novos 

legitimados comprometeria a celeridade do rotineiro controle de constitucionalidade 

concentrado e difuso. 

 Para superar essa barreira, a CF estabelece severas restrições à admissibilidade de 

recurso, em controle de constitucionalidade difuso, como a necessidade de demonstrar a 

repercussão geral (CF, art. 102, III, caput e § 3°) das questões constitucionais discutidas no 

caso, além do prequestionamento da matéria constitucional; e o CPC, ao privilegiar a 

aplicação dos precedentes, consolida técnica que visa a desafogar o STF, além de promover a 

segurança jurídica, a isonomia dos jurisdicionados e a celeridade processual (CPC, art. 926). 

 Com a entrada em vigor do CPC de 2015, a preservação da corte máxima para a 

análise de grandes questões nacionais, como garantir efetividade a direitos fundamentais 

sociais, especialmente, os integrantes do mínimo existencial, deve reacender a discussão 

quanto à ampliação do rol de legitimados
576

 para permitir ao Defensor Público-Geral 

Federal
577

 e às associações civis constituídas há pelo menos um ano, que incluam entre suas 

finalidades institucionais o interesse social
578

, o ingresso de ADI e de ADPF. 

 A legitimação passiva caberá ao Poder a quem se imputa a violação constitucional que 

prestará informações quanto à emissão do ato normativo impugnado ou à prática do ato 

questionado; ou à omissão em agir. Os legitimados ativos e passivos não são partes em 

sentido formal, pois atuam na defesa da “higidez objetiva do ordenamento jurídico”
579

. 

O Advogado-Geral da União
580

, no caso de ADI por ação, atua como defensor da 

presunção de constitucionalidade dos atos emanados do Poder público; na ADI por omissão, 

poderá emitir manifestação, quando solicitado pelo relator; e o PGR
581

, quando não for o 

autor da ADI e da ADPF, figurará como fiscal da ordem jurídica.  

 Não se admitirá intervenção de terceiros, para preservar a celeridade procedimental, 

mas se aceita a apresentação de petição ou memorial e a sustentação oral de quem não seja 

parte, mas tenha legítimo interesse objetivo quanto à questão constitucional discutida e o 

resultado da ação 
582

. 

 

                                                   
576Proposta lege ferenda. 
577Lei Complementar n° 80/1994. 
578A exemplo do disposto no art. 5°, II e V da Lei de Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/1985). 
579BARROSO, op. cit., p. 320. 
580Lei n° 9.868/1999, arts. 8°; 12-E, § 2°. 
581Lei n° 9.868/1999, art. 8°; Lei n° 9.882/1999, art. 7°, parágrafo único. 
582Amicus curiae (Lei n° 9.868/1999, art. 7°, § 2°). 
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5.4.2 Fase instrutória 

 

 Na fase de Instrução, o STF deve constatar se há ou não violação ao direito invocado 

não podendo “[...] deixar de exercer a sua competência, especialmente no que se refere à 

defesa dos direitos fundamentais em face de uma decisão legislativa, sob a alegação de que 

não dispõe dos mecanismos probatórios adequados para examinar a matéria”
583

. 

 No controle de constitucionalidade do conteúdo de leis orçamentárias que não 

preveem, ou preveem de forma deficitária, dotação de verba destinada às despesas vinculadas 

e obrigatórias; e no caso de medida provisória que abre crédito adicional extraordinário 

durante a execução das leis orçamentárias fora da previsão constitucional, os parâmetros para 

o realinhamento das despesas pelo Poder Legislativo e Poder Executivo, no primeiro caso e 

para a exclusão do ordenamento jurídico do ato normativo, no segundo, encontram-se na 

própria CF, tratando-se de mera subsunção do fato à norma. 

 A dificuldade apresenta-se para o STF, quando é necessário analisar o mérito da 

decisão político-administrativa para garantir o cumprimento dos preceitos constitucionais 

atinentes às obrigações de dar e/ou fazer do Estado por meio de políticas públicas voltadas à 

efetividade de direitos fundamentais sociais integrantes do mínimo existencial, como no caso 

de:  

 leis orçamentárias que preveem dotação para atender área não prioritária e não 

preveem dotação, além das despesas vinculadas e obrigatórias, destinada à 

implementação gradual de políticas públicas para aquele fim;  

 lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ou especial para atender 

área não prioritária em face de anulação de dotação orçamentária originariamente 

destinada à implementação de políticas públicas destinadas a direitos prestacionais;  

 lei que autoriza a transposição, o remanejamento ou a transferência de recurso 

originariamente destinado à implementação de políticas públicas para atender ao 

núcleo do mínimo existencial;  

 omissão injustificada, do Poder Executivo de realizar empenho de despesa com 

dotação prevista para a implementação de políticas públicas destinadas a direitos 

prestacionais; e  

 adequação de políticas públicas para garantir a concretização de direitos fundamentais 

sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial. 
                                                   
583MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. 2. ed., rev. e ampl. 

São Paulo: Celso Bastos: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999. p. 516. 
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 Primordialmente, constitui ônus do legitimado a apresentação e a indicação de provas 

a produzir o que não impede que o relator durante o processamento da ADI por ação (Lei n° 

9.868/1999, art. 6°, 7° e 9°) ou por omissão (Lei n° 9.868/1999, art. 12-E) e da ADPF (Lei n° 

9.882/1999, art. 6°) designe perito, caso entenda necessário ao esclarecimento da matéria ou 

circunstância de fato ou seja notória a insuficiência das informações existentes nos autos; fixe 

data para, em audiência pública, ouvir depoimento de pessoas com experiência e autoridade 

na matéria; admita manifestação de órgãos diversos dos representados no processo
584

, 

sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento de interessados. 

O fortalecimento de mecanismos de democracia participativa na ADI e na ADPF, tais 

como a realização de audiência pública e a admissão de amicus curiae, viabiliza a 

comunicação entre o Poder Judiciário e a sociedade civil, minimizando o risco de que a 

escolha pelo Poder Executivo de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais 

sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial, seja simplesmente substituída pela 

preferência contramajoritária do julgador. 

 No entanto, como a extensão do controle de constitucionalidade concentrado das leis 

orçamentárias (PPA, LDO e LOA); das regras orçamentárias editadas durante a execução do 

exercício financeiro; e da adequação de políticas públicas para garantir a efetivação de 

direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial, proposto nos 

subitens 5.1, 5.2 e 5.3, tem por finalidade garantir o atendimento de políticas públicas que 

visam à efetivação de direitos prestacionais e prevenir, ao máximo, despesas inesperadas no 

curso do exercício financeiro, são necessários outros elementos de convicção para a prolação 

da norma de decisão. 

 Na esfera orçamentária, a iniciativa das leis é exclusiva do Poder Executivo (CF, art. 

84, XXIII). O Poder Legislativo, ressalvadas as matérias referentes às emendas 

parlamentares
585

, na essência, não interfere na formatação das políticas públicas constantes 

nos projetos de leis encaminhados ao Congresso Nacional. Por sua vez, o Poder Judiciário 

controla a constitucionalidade das leis orçamentárias vigentes, permanecendo igualmente 

alheio ao debate político sobre a definição de onde e quanto gastar diante de receitas 

limitadas. 

 O modelo tradicional da rígida divisão de função entre os Poderes da República em 

face das leis orçamentárias não atende à exigência de realização gradativa de direitos 

                                                   
584O amicus curiae pode intervir até antes do encaminhamento do processo em mesa para julgamento (STF. ADI 

4.071). 
585CF, art. 166, §§ 2°, 3° e 4° e EC n° 86/2015. 



161 
 

 

 

fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial, sendo necessário controlar 

a programação e a execução de políticas públicas desenvolvidas pelo governo.  

 Tratando-se de direitos prestacionais, ressalta-se a necessidade de diálogo institucional 

permanente entre os Poderes e destes com a sociedade, especialmente no Brasil, em que 

direitos sociais básicos são negados à significativa parcela da população e “[...] as questões 

políticas estão configuradas como verdadeiras questões de direitos”
586

.  

 Viabilizar o entrelaçamento entre os Poderes durante a elaboração das leis e a 

execução orçamentária para evitar decisões judiciais fuzzi
587

, na apreciação de demandas 

atinentes a direitos prestacionais, é um inevitável desafio, pois “[...] controlar política pública 

é muito mais abrangente do que avaliar o número de vagas na escola [...] Consiste, sim, em 

uma acepção ampla, em avaliar, através dos mecanismos processuais adequados, o processo 

de desenvolvimento estatal levado a cabo pelo Estado”
588

. 

 Embora o controle de constitucionalidade, em regra, apenas seja admissível com a 

entrada em vigor das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), acompanhar a sua elaboração 

para compreender a ambiência em que se deram as escolhas político-administrativas e o seu 

fundamento técnico, é essencial mesmo antes do ajuizamento de eventual demanda
589

. 

 Como poderá se dar esse acompanhamento extrajudicial pelo STF? Com a 

manutenção de equipe técnica permanente, formada por pessoas qualificadas, dentre outras, 

em matéria de ordem econômica, financeira e social que tenham acesso aos debates e decisões 

governamentais dos diversos órgãos que fornecem os dados oficiais para a elaboração das leis 

orçamentárias; além de trânsito perante a comissão mista de Senadores e Deputados que 

examinará e emitirá parecer sobre os projetos de leis relativos ao PPA, LDO e LOA. 

  Para viabilizar o trabalho dos técnicos, é necessário que seja firmado convênio entre 

os três Poderes. De posse dos dados, a equipe técnica elaborará relatório que subsidiará 

eventual decisão judicial sobre políticas públicas na área de direitos fundamentais sociais 

integrantes do núcleo do mínimo existencial.   

 O diálogo institucional não implica em intromissão nas escolhas políticas; apenas 

confere subsídio técnico para proceder ao exame acurado em controle de constitucionalidade 

                                                   
586Trecho do discurso do Ministro Gilmar Mendes ao assumir a presidência do STF no biênio 2008-2010. p. 8.   
587Decisões vagas, indistintas e indeterminadas. 
588BRASIL JÚNIOR, Samuel Meira; CASTELLO, Juliana Justo Botelho. O cumprimento coercitivo das 

decisãoes judiciais no tocante às políticas públicas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas. São Paulo: Forense, 2011. p. 475. 
589Não se pretende o controle de constitucionalidade de ofício ou a violação ao princípio da inércia da Jurisdição, 

pois não haverá pronunciamento judicial sem provocação pelos legitimados. Trata-se de uma precaução, pois, em 

caso de ser demandado, o Poder Judiciário já terá conhecimento da matéria e poderá realizar a prestação 

jurisdicional com celeridade e eficiência. 
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concentrado dos motivos que levaram o legislador e a Administração a editar atos normativos 

e administrativos, afastando-se críticas
590

 como a de falta de qualificação do Poder Judiciário 

para a apreciação dessas demandas. 

 Em sede extrajudicial, também é imprescindível a mobilização da sociedade civil para 

colaborar na definição de metas e programas no âmbito social, para tanto, a exemplo da 

gestão orçamentária participativa na esfera municipal, que prevê a realização de debates, 

audiências e consultas públicas sobre as propostas do PPA, da LDO e da LOA como condição 

obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal
591

, há necessidade de que esse 

instrumento de democracia participativa seja estendido, por via legislativa, aos Estados e à 

União. 

Apesar das críticas apontadas no subitem 4.2, o orçamento participativo é importante 

instrumento de controle social que se aperfeiçoará, na medida em que a sociedade civil, livre, 

organizada, politicamente consciente e atuante, colocar-se na condição de sujeito ativo e 

passivo, corresponsável pelas decisões e pelos ônus da política econômica, financeira e social 

adotada pela Administração Pública.  

A vontade da população consolidada em propostas para o orçamento público, ademais 

pode balizar decisão judicial que, ponderando interesses (Estado X sociedade), busca alcançar 

o sentido material da CF com vista à concretização de direitos fundamentais sociais 

integrantes do núcleo do mínimo existencial. 

 O relatório da equipe técnica e eventual demonstração inequívoca da vontade popular 

sobre determinada política pública são provas essenciais para a análise de leis orçamentárias 

que preveem dotação para atender área não prioritária e não preveem dotação, além das 

despesas vinculadas e obrigatórias, destinada à implementação gradual de políticas públicas 

para aquele fim. A análise do contexto sistemático da elaboração das leis orçamentárias 

possibilitará ao Poder Judiciário identificar se a escolha administrativa coaduna-se com os 

preceitos constitucionais, ou se trata de deliberação espúria dos Poderes Executivo e 

Legislativo para atender a sua base de sustentação política dissociada do interesse social 

macro da população.  

Além do subsídio técnico, resultado do diálogo institucional durante a elaboração das 

leis orçamentárias; e de eventual consolidação dos reclamos da sociedade civil sobre 

determinada política pública, o que mais poderá auxiliar o STF na avaliação da escolha 

                                                   
590“Raramente se discute – embora não se exclua a possibilidade - a completude da lista de medicamentos 

constantes na portaria do SUS, a forma de gestão do sistema educacional, a atenção e os investimentos 

destinados à questão da segurança pública” (BRASIL JÚNIOR; CASTELLO, op. cit., p. 474). 
591 Lei n° 10.257/2001, art. 44. 
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político-administrativa contestada no caso de modificação da alocação original do recurso 

definida na LOA? 

 Nesse caso, a análise em tempo real da situação econômica, financeira e social do 

país
592

 é indispensável, pois durante o período de vigência do PPA e a da LOA pode haver 

alterações que afetem a programação original. A análise atual pormenorizada da dimensão 

macroeconômica e social do universo orçamentário no curso do exercício financeiro, por 

técnicos qualificados (economistas, contadores, administradores, assistentes sociais dentre 

outros) vinculados ao STF, é essencial para constatar se houve ou não violação ao direito 

fundamental social invocado em face de ato normativo ou administrativo perpetrado que 

autorizou a mudança da destinação original do recurso para atender à área não prioritária; ou 

da omissão governamental que deixou de realizar empenho inviabilizando, consequentemente, 

a despesa; ou da continuidade de política pública claramente ineficiente. 

 Igualmente, não se deve prescindir da audiência pública, da ouvida de depoimentos de 

pessoas com experiência e autoridade na matéria específica (saúde, educação, segurança 

pública, assistência aos desamparados, moradia); e da admissão de manifestação de órgãos 

diversos dos representados no processo; propiciando, quando for o caso, discussão quanto à 

gestão do sistema educacional, à suficiência e destinação de investimentos na área da saúde 

ou segurança pública, dentre outros. O procedimento discursivo amplo, oportunizado para 

todos os interessados, é um dos fatores que assegura a legitimidade da decisão judicial
593

. 

 O STF também poderá pedir informações
594

 ao STJ, aos Tribunais federais e aos 

Tribunais estaduais acerca de demandas em trâmite que pretendem a efetivação de direitos 

fundamentais sociais (causa de pedir e pedido) para, com os dados, identificar e avaliar 

necessidades prementes da sociedade, como ampliação da lista de dispensação de 

medicamentos, de moradias populares, de creches, de vagas no sistema penitenciário etc., e, 

com os dados, apontar a inconstitucionalidade do ato normativo ou da omissão estatal; ou o 

descumprimento de preceito fundamental.  

As provas dos autos não vinculam o julgador, mas orientam a norma de decisão 

especialmente considerando que, em matéria orçamentária, a economia nacional não está 

divorciada da mundial; há habituais manobras governamentais para driblar as leis 

orçamentárias formalmente aprovadas pelo Poder Legislativo; e é evidente o distanciamento 

                                                   
592Membros dos Poderes Executivo e Legislativo, em regra, não detêm conhecimento técnico sobre matéria 

orçamentária e, também, precisam contar com o inestimável apoio de profissionais qualificados. 
593GÓES, Ricardo Tinoco de. Democracia deliberativa e jurisdição: a legitimidade da decisão judicial a partir 

e para além da teoria de J. Habermas. Curitiba; Juruá, 2013. p.  220. 
594Aplicação analógica do art. 9°, § 2° da Lei n° 9.868/1999. 
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entre a vontade expressa pelos representantes constituídos democraticamente e o atendimento 

às necessidades básica da população, como preceituado pela CF. 

   

5.4.3 Fase decisória  

 

 No controle de constitucionalidade do conteúdo de leis orçamentárias que não 

preveem, ou preveem de forma deficitária dotação de verba destinada às despesas vinculadas 

e obrigatórias para atender a políticas públicas, como Fundo de Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), receitas 

destinadas à saúde, à assistência social, dentre outros
595

, a norma de decisão declara a 

inconstitucionalidade por omissão e determina a comunicação da decisão ao Poder Executivo 

e ao Poder Legislativo para que promovam, no prazo fixado, a supressão da deficiência e 

adequação das leis orçamentárias aos expressos preceitos constitucionais, sob pena de o Poder 

Judiciário proferir norma de decisão, atribuindo efetividade integral ao direito constitucional 

pleiteado, que prevalecerá enquanto não cessada a inércia do Poder público. Isso porque, no 

tocante às despesas vinculadas e obrigatórias, o orçamento é impositivo para a Administração. 

 Nesse caso, deve haver a readequação das leis orçamentárias aos limites 

constitucionais para recompor a dotação de verba destinada às despesas vinculadas e 

obrigatórias e, consequentemente, deverá ser suprimida previsão de despesas discricionárias, 

indevidamente alocadas em outros setores, para o equilíbrio contábil do instrumento 

orçamentário. 

 Em se tratando de medida provisória que abre crédito adicional extraordinário durante 

a execução das leis orçamentárias fora da previsão constitucional, a decisão judicial limita-se 

a declarar a inconstitucionalidade, fazendo cessar a validade, desde a origem, do ato 

normativo inconstitucional indevidamente inserido no ordenamento jurídico. 

 Na hipótese de leis orçamentárias que preveem dotação para atender área não 

prioritária e não preveem dotação, além das despesas vinculadas e obrigatórias, destinada à 

implementação gradual de políticas públicas para aquele fim, a norma de decisão deverá 

adentrar no mérito da escolha político-administrativa, porque o parâmetro de prioridade para a 

concretização de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial 

está definido na CF e restringe a discricionariedade na previsão da despesa.  

                                                   
595CF, art. 167, IV e 166, II e LC nº 101/2000, art. 9º, § 2º. 
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 A atuação do Poder Judiciário, nesse caso, assemelha-se a do Poder Legislativo e do 

Poder Executivo, ao materializar no mundo jurídico norma que modifica a destinação do 

recurso de área não prioritária para prioritária.  

 Admite-se que a dotação de recurso para implementação gradual de políticas públicas 

seja deferida para as propostas orçamentárias dos anos seguintes, desde que o Poder 

Executivo demonstre a inviabilidade de readequação do instrumento orçamentário no 

exercício financeiro em curso. No caso de a determinação protrair-se no tempo, a LOA 

permanece sem alteração durante a sua vigência. 

 Quanto à lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ou especial para 

atender área não prioritária em face de anulação de dotação orçamentária originariamente 

destinada à implementação de políticas públicas destinadas a direitos prestacionais; e à lei que 

autoriza a transposição, o remanejamento ou a transferência de recurso originariamente 

destinado à implementação de políticas públicas para atender ao núcleo do mínimo 

existencial, a decisão considerará inconstitucional as leis respectivas, quando restar 

demonstrada que a discricionariedade administrativa pela anulação, transposição, pelo 

remanejamento ou pela transferência do recurso para área não prioritária viola a opção 

constitucional prioritária pela efetivação gradual de direitos fundamentais sociais integrantes 

do núcleo do mínimo existencial.  

 A análise deve partir do planejamento delineado no PPA e na LDO que fixou as 

diretrizes, as metas e os objetivos  orçamentários, para as políticas públicas estatais, retratados 

de forma descritiva na LOA
596

. Reconhece-se, contudo, que as leis orçamentárias são 

prognósticos que podem ser alterados caso a circunstância econômica, financeira e social do 

Estado modifique-se no decorrer do exercício financeiro. Por essa razão, a concretização de 

determinada política pública não pode ser considerada, em tese, como direito subjetivo a ser 

assegurado aos interessados
597

. 

 Após a ponderação dos interesses em colisão (Estado X sociedade), se ficar constatada 

que a motivação do ato normativo não se pautou pelo interesse público e social, será 

declarada a inconstitucionalidade das leis por afrontar a prioridade constitucional, retornando-

                                                   
596Nessa circunstância, o relatório extrajudicial produzido pela equipe técnica do STF deve servir de base para 
identificar se houve alteração entre a situação anterior ao início do exercício financeiro e a atual que justifique a 

mudança da dotação orçamentária originariamente destinada na LDO e LOA. 
597Ementa: “Ação direita de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Direito constitucional e financeiro. Lei de 

diretrizes orçamentárias de Rondônia (Lei n° 2.507/11). Admissibilidade da impugnação em sede de controle 

abstrato [...] 1. É admissível a impugnação de lei de diretrizes orçamentárias em sede de controle abstrato de 

constitucionalidade, por foca da mudança de orientação jurisprudencial operada no julgamento da ADIn n° 

4.048-mc/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes e reafirmada especificamente quando da apreciação da medida cautelar 

na ADIn n° 3.949/DF, Rel. Min Gilmar Mendes [...]” (STF.  ADI 4.663 MC, relator Ministro Luiz Fux). 
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se ao status quo ante, ou seja, o recurso permanecerá disponível para a implementação de 

políticas públicas destinadas a direitos prestacionais, conforme previsão orçamentária 

original. 

 Em sendo o caso de omissão de realizar empenho de despesa com dotação prevista 

para a implementação de políticas públicas destinadas a direitos prestacionais, o Poder 

Executivo deverá motivar o descumprimento da previsão inicial, e o prolator da norma de 

decisão, fazendo o cotejo entre a previsão orçamentária original e a situação atual, deve 

verificar se há justificativa plausível para o não fazer do Poder público. Caso seja comprovada 

que a omissão estatal é injustificada, a norma de decisão determinará a supressão da omissão 

e a emissão do empenho de despesa para atender à política pública que se destina à 

implementação de direito fundamental social integrante do núcleo do mínimo existencial.  

 Por fim, quando o pedido visar à adequação de políticas públicas para garantir a 

concretização de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial, se 

ficar demonstrada a inequívoca ineficiência da política pública desenvolvida, a norma de 

decisão determinará o seu realinhamento coercitivo para, conforme o caso, reformular 

projetos educacionais, reorganizar prestação de serviços hospitalares, readequar lista de 

medicamentos de dispensação obrigatória pelo SUS, reestruturar estabelecimentos prisionais 

dentre outros. 

 Não se trata de intromissão indevida entre os Poderes, nem de atribuir 

primordialmente ao Poder Judiciário “o poder de corrigir as inúmeras anomalias que 

envolvem a elaboração de políticas públicas”
598

, mas de garantir que os encargos político-

jurídicos previstos na CF, que estão sendo ameaçados pela ação estatal ineficaz, sejam 

cumpridos
599

. A análise realizada por peritos nas áreas econômica, financeira, social dentre 

outras; o diálogo com a Administração Pública para conhecer a política pública em curso e 

                                                   
598SABINO, Marco Antonio da Costa. Quando o judiciário ultrapassa seus limites constitucionais e 

institucionais. O caso da saúde. In GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coord.). O Controle 

Jurisdicional de Políticas Públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 371. 
599Sabino exemplifica a dificuldade da orientação de política pública para atender aos preceitos constitucionais 

com o caso da saúde: “Um cumprimento exato e perfeito do comando constitucional é uma tarefa hercúlea e 

virtualmente impossível, e variados fatores concorrem para esta conclusão: (a) a infindável gama de doenças e 

moléstias que acometem a população; (b) o não menos infindável compêndio de medicamentos e doenças a tratar 
tais ocorrências, uns com grau de eficiência maior que outros, uns com custo diverso de outros; (c) o surgimento 

de novas doenças e novos medicamentos e tratamentos; (d) a necessidade de tempo para aperfeiçoamento do 

fármaco e constatação de sua segurança e eficácia; (e) a burocracia do Estado, que igualmente demanda tempo 

para análise, aceitação do medicamento, inclusão nas listas de dispersão obrigatória, aquisição por meio de 

licitação e disponibilidade nos postos de saúde; e (f) outros fatores aleatórios que prejudicam a tarefa estatal (i. 

e., ausência de recursos humanos adequados, impossibilidade ocasional de estudo sobre os medicamentos, 

ausência de investimentos na realização de pesquisas e cooptação das autoridades por interesses privados, dentre 

outros fatores)” (SABINO, op.cit., p. 372-373). 
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com a sociedade por meio de audiências públicas, por exemplo, são indispensáveis para 

subsidiar a decisão que deve ser suficiente e adequadamente motivada.  

 A atividade corretiva, residual e excepcional deve se pautar na ponderação das 

circunstâncias do caso concreto, em uma realidade de recursos finitos, para garantir a 

integralidade da CF.  

 O STF, ao declarar a inconstitucionalidade, julga procedente a ação direta e determina 

a comunicação à autoridade ou aos órgãos responsáveis pela expedição do ato normativo, 

tendo a decisão eficácia contra todos, e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder 

Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal (Lei n° 9.868/1999, arts. 

24, 25 e 28). Julgada a ADPF, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis 

pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e 

aplicação do preceito fundamental. A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante 

relativamente aos demais órgãos do Poder público (Lei n° 9.882/1999, art. 10). 

 Não há previsão legal de que o STF, em ADI e ADPF, determine o cumprimento da 

prestação da atividade devida, ou a cessação da atividade inconstitucional, sob pena de 

cominação de multa diária, se essa for suficiente ou compatível, independentemente de 

requerimento do autor, como ocorre no controle de constitucionalidade difuso, cuja ação tenha 

por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Lei n° 7.347/1985, art. 11). No 

entanto, o acréscimo da multa, por meio de lei, como medida coercitiva, especialmente para o 

caso de a Administração descumprir a determinação de adequação de políticas públicas para 

garantir a concretização de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo 

existencial, constitui-se importante instrumento de pressão a ser incorporado ao sistema de 

controle de constitucionalidade concentrado
600

.  

 Em todas as hipóteses propostas de controle de constitucionalidade concentrado do 

orçamento público, exige-se que a decisão judicial seja proferida na mesma velocidade da 

violação constitucional “[...] sob pena de prevalecer sempre a vontade do Legislativo, mesmo 

nos casos de manifesto descumprimento da Constituição [...]”
601

. A falta de celeridade na 

apreciação da ADI e da APDF retira o sentido de concretude que a CF atribui aos direitos 

fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial; desprestigia o STF; e 

premia a ação ou omissão defeituosa e descomprometida do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo com elevado custo para o desenvolvimento social. 

                                                   
600Sugestão lege ferenda. 
601APPIO, Eduardo. Controle de Constitucionalidade no Brasil. Cuiabá: Juruá, 2006. p. 144. 
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 Para que a resposta judicial seja rápida, adequada, necessária e ponderada na seara de 

direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial, o STF precisa ser 

preservado para o julgamento das grandes questões constitucionais nacionais
602

; possuir em 

seu quadro de pessoal técnicos nas áreas de economia, de finanças, social, dentre outras, para 

acompanhar o processo de formação e execução das leis orçamentárias; e manter canal aberto 

com a sociedade ativa, mobilizada e vigilante. 

 A assunção pelo STF da função de garante; a indispensável interação interdisciplinar 

entre conhecimento jurídico, econômico, financeiro, social, dentre outros, para a ponderação e 

a produção da norma de decisão; e a aproximação da sociedade com o Poder Judiciário de 

forma espontânea e autônoma e não de forma caricatural “[...] por meio de determinados 

movimentos sociais que, ideologizados, são fiéis representativos de interesses setorizados da 

política e da economia, por exemplo”
603

, dão o tom e a moldura para jurisdição constitucional 

em relação aos direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial no 

Estado Democrático de Direito.  

    

5.4.4 Fase executória 

 

 A execução da decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade 

concentrado de atos normativos e atos administrativos referentes ao orçamento público, na 

maior parte das hipóteses propostas neste capítulo, não apresenta maior dificuldade, 

justamente, porque o reconhecimento do vício da inconstitucionalidade ou da violação a 

preceito fundamental, por si só, é suficiente para reparar a integridade constitucional.  

 No controle de constitucionalidade do conteúdo de leis orçamentárias que não 

preveem, ou preveem de forma deficitária, dotação de verba destinada às despesas vinculadas 

e obrigatórias; que preveem dotação para atender área não prioritária e não preveem dotação, 

além das despesas vinculadas e obrigatórias, destinada à implementação gradual de políticas 

públicas voltadas à concretização de direitos prestacionais; e da omissão, injustificada, do 

Poder Executivo de realizar empenho de despesa com dotação prevista para a implementação 

de políticas públicas que visam à concretização de direitos fundamentais sociais integrantes 

do núcleo do mínimo existencial; a determinação judicial que declarar a inconstitucionalidade 

restará cumprida com a comprovação documental. Comprovação, essa, respectivamente, da 

                                                   
602O rígido sistema de controle de admissibilidade de recurso pelo CPC pretende desafogar o STF para 

resguardá-lo para apreciação de questões de relevância constitucional. 
603GÓES, op. cit., p. 221. 
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recomposição da dotação da verba aos limites previstos na CF; da readequação da dotação 

orçamentária de área não prioritária para área prioritária; e da realização do empenho da 

despesa.  

 Caso o Poder Executivo não se desincumba do dever imposto no prazo fixado, o STF 

suprime a omissão, nos dois primeiros casos, garantindo a destinação dos recursos nos 

instrumentos orçamentários; e, no último, autorizando a despesa.  

 Tratando-se de medida provisória que abre crédito adicional extraordinário fora dos 

casos expressos na CF; de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ou 

especial para atender área não prioritária, em face da anulação de dotação orçamentária 

originariamente destinada à implementação de políticas públicas para viabilizar direitos 

prestacionais; e de lei que autoriza a transposição, o remanejamento ou a transferência de 

recurso originariamente destinado à implementação de políticas públicas para viabilizar a 

concretização de direito fundamental social, integrante do núcleo do mínimo existencial, para 

atender área não prioritária; a decisão judicial que declarar a inconstitucionalidade dos atos 

normativos referidos tem o efeito imediato de bani-los do mundo jurídico, retornando-se à 

situação anterior prevista no instrumento orçamentário, que destinava o recurso à promoção 

de políticas públicas vinculadas aos direitos prestacionais. 

 Quando o controle de constitucionalidade visar à adequação de políticas públicas, a 

execução demanda maior complexidade para que a efetivação do direito fundamental social 

integrante do núcleo do mínimo existencial seja concretamente garantida.  

 Nessa hipótese, ao declarar a inconstitucionalidade da política pública em curso, a 

norma de decisão determinará o seu realinhamento coercitivo e a adoção de certas ações 

estatais cujo cumprimento precisa ser controlado.  

 Para facilitar o controle da execução, o STF adotando “[...] uma postura flexível, 

criativa e participativa [...]”
604

 pode:  

 fixar prazo para que Administração adote política pública substitutiva à atualmente    

desenvolvida, adequando-a aos parâmetros constitucionais;  

 mantendo-se inerte a Administração, determinar a implementação de política 

pública específica em substituição àquela ineficiente;  

 em caso de persistir a omissão estatal, designar administrador provisório para 

assumir a gestão direta da política pública readequada;  

                                                   
604BRASIL JÚNIOR, Samuel Meira; CASTELLO, Juliana Justo Botelho. O cumprimento coercitivo das 

decisões judiciais no tocante às políticas públicas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas. São Paulo: Forense, 2011. p. 480-481. 
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 acompanhar continuamente, com o auxílio de peritos, a ação estatal para avaliar a 

readequação da política pública;  

 em sendo o caso, realinhar a determinação ou proferir determinação suplementar;  

 determinar a remessa pela Administração de contínuos relatórios de ações;  

 permitir manifestação das entidades interessadas e dos vários setores da  

 sociedade civil sobre a readequação imposta da política pública;  

 avaliar o resultado final da política pública implementada e das medidas adotadas. 

 Quando a norma de decisão estabelecer que a adequação da política pública voltada ao 

atendimento de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial 

deva ser realizada no exercício financeiro seguinte, caberá ao STF ficar atento à elaboração, à 

votação e à aprovação das leis orçamentárias subsequentes para que contemplem a 

determinação judicial e não torne inócuo o esforço despendido na ADI e ADPF. 

 No caso de as leis orçamentárias – LDO e LOA – dos exercícios seguintes não 

conterem previsão de recurso para dar cumprimento à ordem judicial, nova ADI
605

 por 

omissão deve ser ajuizada, desta feita, trazendo como comprovação do alegado a decisão 

proferida em controle de constitucionalidade concentrado que apontou a omissão 

inconstitucional, restando aos Poderes Legislativo e Executivo a obrigação de adequação das 

novas leis orçamentárias aos padrões constitucionais já reconhecidos pelo STF. Persistindo a 

omissão, caberá ao STF adequar os instrumentos orçamentários para que contemplem a 

imediata previsão de despesa para implementação de política pública, destinada à efetivação 

de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial. 

 Reafirme-se que o controle pelo Poder Judiciário do universo orçamentário não 

substitui o debate político e as funções dos Poderes Legislativo e Executivo que, possuindo 

legitimidade representativa, ratificada periodicamente nas urnas, têm papel fundamental e 

primordial na concretização de direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo 

existencial. 

 No entanto, a sociedade contemporânea exige que haja sintonia fina entre o interesse 

público, a limitação orçamentária e a eficiência administrativa e não mais admite que o STF 

desempenhe função meramente formal, no controle de constitucionalidade dos atos 

normativos e administrativos, clamando por sua atuação proativa e corresponsável na garantia 

da efetivação dos direitos fundamentais sociais integrantes do núcleo do mínimo existencial, 

                                                   
605Não se utiliza a reclamação (Lei n° 8.038/1990, arts. 13-18) porque o descumprimento da decisão do STF pelo 

Poder Legislativo e Poder Executivo se dará com a edição de leis orçamentárias que devem se submeter a 

controle de constitucionalidade. 
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pois não basta, apenas, declarar a inconstitucionalidade de lei orçamentária que não prevê 

dotação suficiente para políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais básicos ou de 

política pública inadequada; é necessário que a norma de decisão imponha o cumprimento do 

dever de gestão pública eficiente, conformada aos ditames constitucionais, e acompanhe a 

execução de sua ordem. 

 Quanto maior o controle dos atos normativos e administrativos orçamentários e o 

entrelaçamento entre os Poderes, mais próximo será alcançado o ideal preconizado pela CF de 

atendimento às necessidades sociais básicas da população, privilegiando-se a eficiência, a 

corresponsabilidade e o interesse público no desempenho das funções estatais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 O Estado Democrático de Direito volta-se para a análise, o reconhecimento e a 

aplicabilidade dos direitos fundamentais que são aqueles que integram o cume da ordem 

jurídica constitucional, são dotados de essencialidade e têm validez positiva que vinculam e 

amoldam os Poderes estatais. Os direitos fundamentais de primeira dimensão visam a 

estabelecer limites ao Estado em prol da liberdade individual e exigem, em regra, obrigações 

meramente negativas dos órgãos públicos para a sua concretização. Para a efetivação dos 

direitos fundamentais de segunda dimensão, há necessidade da intervenção do Estado no 

âmbito econômico e social que importe na promoção de políticas públicas. A terceira dimensão 

dos direitos fundamentais não se destina ao indivíduo em particular, mas a toda a coletividade 

ou grupos, impondo ao Estado a função promocional e omissiva. 

 No estágio atual, o grande desafio do constitucionalismo, em especial do Estado Social 

que se vem transmudando em Estado Neoliberal, é a manutenção das garantias e dos direitos 

fundamentais adquiridos, em face às profundas transformações econômicas, sociais e culturais 

advindas com a globalização. Busca-se a universalização dos direitos fundamentais na esfera 

institucional que introduz os direitos dos povos ou do gênero humano como de quarta 

dimensão, nele incluindo o direito à democracia, à informação e ao pluralismo. A dificuldade 

de construção de um constitucionalismo mundial encontra sério entrave face à diversidade 

social, cultural, política e econômica dos países cooperados que, de acordo com o grau de 

desenvolvimento humano e da ordem jurídica que ostentam, sofrem interferências que variam 

em intensidade e abrangência.  

 Voltando-se aos direitos fundamentais sociais que são aqueles em que se pretende 

obter algo por meio do Estado, a CF fez a opção por descrevê-los em seu texto, criando a 

obrigatoriedade de sua gradual efetivação para assegurar o mínimo de condição material para 

a existência humana digna. A onerosidade dos direitos fundamentais sociais e a escassez de 

recursos do Estado (reserva do possível) não justificam a inércia ou deficiência do Poder 

Executivo na implementação de políticas públicas voltadas para o acolhimento das diretrizes 

constitucionais especialmente aquelas que dão concretude aos direitos fundamentais sociais 

integrantes do núcleo do mínimo existencial (saúde, educação, segurança, moradia, assistência 

aos desamparados etc.).  

 A inação ou deficiência do Estado na promoção de políticas públicas, que visam à 

efetivação dos direitos fundamentais sociais que integram o núcleo do mínimo existencial sob 
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a alegação de ausência ou escassez de provisão orçamentária, faz avolumar na justiça 

brasileira ações que judicializam a matéria, inserindo o Poder Judiciário na arena pública. As 

críticas às decisões judiciais, que impõem ao Estado a concretização de direitos fundamentais 

sociais, baseiam-se em argumentos como o da neutralidade política, da separação de poderes e 

da legitimação constitucional para justificar que os magistrados devem ser racionais, 

imparciais, neutros e limitados à aplicação do direito legislado e não podem se imiscuir, 

criando uma dificuldade contramajoritária, em questões de políticas públicas de competência 

exclusiva dos poderes políticos que possuem legitimação democrática.  

 As teorias que desincumbem o Poder Judiciário de garantir a efetividade aos direitos 

fundamentais sociais, por entenderem ser essa função restrita ao Poder Legislativo e ao Poder 

Executivo, não atendem ao modelo de Estado adotado pela Lei Magna que exige da jurisdição 

constitucional pronunciamento pela afirmação e garantia da concretização de direitos 

fundamentais, quando os poderes políticos forem inertes ou deficientes, assumindo 

responsabilidade institucional como agente político e social. Trata-se de competência 

subsidiária do julgador que, para não proferir decisões abstratas e inexequíveis, precisa se 

apropriar de novos e intrincados conhecimentos nas áreas econômica e social, além de 

compreender o processo político-legislativo que vai desde as escolhas até a efetiva execução 

do orçamento público, que é a base e o limite para a realização de políticas públicas.  

 No período clássico, o orçamento público era um simples instrumento contábil 

autorizativo financeiro com previsão de receitas e despesas que visava ao equilíbrio financeiro 

das contas públicas com a intervenção mínima do Estado. Na concepção moderna, o 

orçamento representa as escolhas alocativas dos poderes políticos, desempenha papel 

regulador na conjuntura econômica e deve resultar de uma ação coordenada e planejada de 

aplicação dos recursos humanos e materiais com vista a atingir metas, diretrizes e prioridades 

legítimas, à responsabilidade fiscal e à busca do desenvolvimento do Estado. No Brasil, 

predomina o entendimento doutrinário de que as leis orçamentárias possuem natureza formal, 

com conteúdo de mero ato administrativo de previsão de receitas e autorização de despesas, 

que não cria direitos subjetivos, nem modifica leis tributárias e financeiras.  

Em função da orientação principiológica (unidade, universalidade, anualidade, 

discriminação, exclusividade, legalidade, não-afetação da receita, equilíbrio, proibição de 

estorno, programação e publicidade), a LOA deve conter todas as despesas e receitas do 

Estado, lançadas no volume global; ser elaborada e aprovada para o período de um exercício 

financeiro; estabelecer a exclusividade da previsão da receita e o detalhamento da despesa; 
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prever o equilíbrio orçamentário baseado em circunstâncias conjunturais e fatores 

econômicos; enfatizar as metas e os objetivos a serem alcançados pelo Poder Executivo, 

dando publicidade de todas as suas etapas. Além disso, em regra, é vedada a afetação da 

receita oriunda dos impostos e, somente mediante autorização legislativa, admite-se a 

transferência das sobras de determinadas receitas para suprir dotações esgotadas ou 

insuficientes. 

 O Brasil adota o orçamento-programa que visa a garantir eficácia e controle dos gastos 

governamentais, associando planejamento à projeção das receitas e das despesas para 

concretizar a política econômica, financeira e social do governo. A partir de iniciativa 

privativa do Poder Executivo, o Congresso Nacional aprova o PPA, com duração de quatro 

anos, que fixa programas e metas governamentais de longo prazo e pode ser utilizado como 

mecanismo de estabilidade econômica e controle do déficit público; a LDO, com duração de 

um ano, permite a aferição do cumprimento dos objetivos e metas e contém instruções e 

regras a serem cumpridas na execução do orçamento; e a LOA que é uma norma descritiva 

para um exercício financeiro; estima a receita e fixa a despesa, retratando o PPA e a LDO.  

 Os projetos de leis orçamentárias são examinados por uma Comissão mista 

permanente de Senadores e Deputados que exerce o acompanhamento e a fiscalização 

orçamentária e emite parecer sobre as emendas apresentadas pelos parlamentares.  As 

emendas somente podem ser aprovadas se compatíveis com o PPA e com a LDO, se visarem à 

correção de erros ou omissões, ou se forem relacionadas com os dispositivos do texto do 

projeto de lei. O aumento da previsão de despesa somente é admitido se forem indicados os 

recursos correspondentes para a sua realização, admitidos apenas os provenientes de anulação 

de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da 

dívida e transferências tributárias constitucionais. A apreciação dos projetos de leis 

orçamentárias ou seu substitutivo é da competência do plenário do Congresso Nacional. 

 No curso do exercício financeiro podem ocorrer alterações na LOA, como o 

contingenciamento, a abertura de créditos adicionais e a realocação de recursos. O 

contingenciamento é ato privativo do Poder Executivo, limita os gastos abaixo do previsto na 

LOA e ocorrerá quando se observar que a realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 

Fiscais. Os créditos adicionais são autorizações legislativas de despesa não computadas ou 

insuficientemente dotadas na lei do orçamento, e podem ser extraordinários, suplementares e 
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especiais. A realocação de recursos se dá em razão da alteração de prioridades orçamentárias e 

poderá ocorrer mediante transposição, remanejamento e transferência. 

  A fiscalização orçamentária tem como objetivo averiguar a legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções, renúncia de receitas e controle das escolhas 

administrativas. Na União, é exercida pelo sistema de controle interno do próprio Executivo, 

através da Controladoria-Geral da União, e pelo controle externo do Congresso Nacional, 

mediante auxílio do TCU. A fiscalização pelo TCU tem-se limitado à apreciação da legalidade 

formal das contas públicas, o que não atende aos anseios da sociedade que espera julgamentos 

independentes e descomprometidos com a política, que apontem eventuais irregularidades que 

acarretam prejuízo para os cofres públicos. Os atos administrativos sujeitos aos controles 

externo e interno podem ser fiscalizados durante sua execução ou posteriormente a ela. 

 Além dos controles interno e externo das contas públicas, qualquer cidadão, partido 

político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou 

ilegalidades perante o TCU. Para o exercício do controle popular, é necessária ampla 

publicidade do orçamento com fácil acesso aos dados contábeis. Nos municípios, a gestão 

orçamentária participativa é incentivada pela Lei nº 10.257/2001, que considera obrigatória a 

realização prévia de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas orçamentárias 

para a aprovação do PPA, da LDO e da LOA. Embora prevista a participação popular, esse 

tipo de controle é precário pela desconfiança quanto à seriedade dos poderes políticos e pela 

debilitada consciência cívica de grande parte da população. 

 A falta de precisão do Poder Executivo e do Poder Legislativo no planejamento 

financeiro do orçamento, de transparência na alocação dos recursos e de eficiência dos gastos 

públicos, tem intensificado o controle judicial do orçamento. A provocação da jurisdição 

constitucional, em regra, visa a garantir a efetivação de direitos fundamentais integrantes do 

núcleo do mínimo existencial e a concretização de direitos fundamentais sociais, por meio de 

ações individuais e coletivas. Nessas lides, o julgador deve ter em mente o conjunto 

sistemático das regras e dos princípios constitucionais; socorrer-se dos princípios específicos 

de hermenêutica constitucional; perceber a evolução e receptividade da sociedade; contar com 

sua experiência e procurar a maior abstenção possível dos preconceitos, emoções, ideologias e 

influências. 

 A técnica da proporcionalidade tem servido de parâmetro para o STF garantir a 

concretização de direitos fundamentais sociais. No processo de ponderação, consideram-se as 

normas relevantes aplicáveis ao caso concreto e identificam-se eventuais colisões entre elas; 
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delimitam-se os fatos e as circunstâncias jurídicas de incidência da norma; e apuram-se as 

suas repercussões, atribuindo-se peso às normas em colisão, aplicando-as com maior ou 

menor intensidade. Para a interpretação da norma de textura aberta (hard cases) e na tentativa 

de regrar a discricionariedade judicial e, consequentemente, o abuso de poder, também se 

destaca a argumentação jurídica que ressalta a necessidade de a norma de decisão apresentar 

as razões de fato e normativas que orientaram a solução do caso concreto para viabilizar o 

controle da argumentação. 

 No campo dos direitos fundamentais, deve-se distinguir a pretensão que se destina à 

adjudicação de um bem jurídico a um cidadão determinado cujo direito decorre do princípio 

da dignidade da pessoa; daquela destinada à satisfação de um número indeterminado de 

pessoas, cujo objeto enseja uma pretensão social. Na seara dos direitos fundamentais sociais 

integrantes do núcleo do mínimo existencial, o Poder Judiciário age subsidiariamente, não cria 

programas ou políticas públicas limitando-se a reconhecer a omissão ou deficiência do Estado 

e a garantir a concretização do direito fundamental pleiteado. São largamente reconhecidos, 

como meios de provocar o controle de constitucionalidade difuso, a ação ordinária, o 

mandado de segurança individual e coletivo e a ação civil pública.  

 Para reduzir a ocorrência de decisões judiciais que impõem despesas imprevistas e 

inesperadas ao Estado no curso do exercício financeiro, é necessária a intensificação do 

controle de constitucionalidade concentrado nas leis orçamentárias, que revela contornos 

abstratos e autônomos como admitido pelo STF a partir do julgamento da ADPF 45, da ADI 

2.925 e da ADI 4.048. A apreciação das escolhas políticas, ad initio, por meio de ADI é capaz 

de apontar se foram respeitados os limites fixados para as despesas obrigatórias e 

constitucionais, e se há previsão de despesa para a promoção gradual de políticas públicas ou 

a omissão inconstitucional dela e, desde logo, determinar a adequação da programação 

orçamentária ao atendimento das prioridades constitucionais na seara dos direitos 

fundamentais sociais.  

 A implementação gradual de direitos fundamentais sociais precisa ser garantida, 

também, durante a execução do orçamento, quando podem ocorrer eventos que implicam sua 

significativa modificação, como abertura de créditos adicionais, realocação de recursos e 

omissão injustificada de realizar empenho de despesas. As previsões de gastos constantes do 

orçamento somente devem ser alteradas se acompanhadas de justificativa plausível, de 

consistência técnico-legal e legitimação social, voltadas para o interesse público e não para a 

obtenção de vantagens pessoais e políticas. Caso sejam desatreladas dotações destinadas à 
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implementação de políticas públicas que visem à concretização dos direitos fundamentais 

sociais, para aplicá-las em setores não prioritários, deve ser acionado o controle de 

constitucionalidade por via de ADI por ação ou por omissão, conforme o caso. 

 Admite-se, também, o controle de constitucionalidade concentrado para adequar 

políticas públicas para garantir a efetivação de direitos fundamentais sociais integrantes do 

núcleo do mínimo existencial. Trata-se da avaliação da política pública desenvolvida e dos 

resultados por ela alcançados, pois não basta existir política pública direcionada a atender ao 

mínimo existencial da população, mas é indispensável que a escolha administrativa não seja 

inócua, desarrazoada e ineficiente. O controle de constitucionalidade concentrado poderá se 

dar via ADI por omissão, quando a Administração deixa de adaptar ou aperfeiçoar a norma 

definidora das políticas públicas existentes; ou via ADPF, quando o poder público executa 

atos administrativos materiais e concretos não adequados, desnecessários e desproporcionais 

de políticas públicas violando preceito fundamental. 

 O controle de constitucionalidade do orçamento público para garantir a efetividade de 

direitos prestacionais exige do Poder Judiciário conhecimento de questões econômico-

financeiras e sociais e atuação proativa para determinar ou realinhar políticas públicas.  Para 

tanto, o STF precisa desenvolver técnica procedimental e de decisão, que viabilize o 

atendimento de demandas inerentes ao direito de vida digna da população, não podendo se 

restringir às regras fixadas nas Leis nº 9.868/1999 e 9.882/1999. A abertura procedimental 

poderá ocorrer, dentre outros modos, com a ampliação do rol de legitimados e a previsão do 

orçamento participativo na seara federal, ambos por meio de alteração legislativa; pelo 

fortalecimento de mecanismos de democracia participativa (audiência pública, amicus 

curiae); e com o diálogo institucional permanente entre os Poderes e destes com a sociedade.  

 O controle de constitucionalidade não substitui a competência dos demais Poderes, 

mas rompe a blindagem protetora dos poderes políticos em relação aos gastos públicos, 

desmistificando a intangibilidade da apreciação do orçamento, permitindo ao STF assumir o 

papel de corresponsável pela garantia da efetivação de direitos fundamentais sociais 

integrantes no mínimo existencial, não para suprir as escolhas alocativas do Poder Executivo e 

do Poder Legislativo ou imiscuir-se na função de gestor das contas públicas, de criador ou 

inovador de políticas públicas ou de ator principal do planejamento orçamentário; senão para 

atuar, como garante da aplicação de ditames constitucionais que prescrevem uma atividade 

orçamentária equilibrada e responsável, com escolhas públicas controladas e voltadas para a 

máxima efetividade do Estado na consecução do fim social desejado.  
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