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RESUMO 

Encontrar a linha tênue entre a proposta de bem-estar social preconizada na Constituição 

da República de 1988 e a proposta econômica de serviços públicos apresenta-se como um 

dos maiores desafios da atualidade. Sob esse aspecto, a crise orçamentária vivenciada 

pelo Estado do Rio de Janeiro nos anos de 2016 e 2017, atingiu seu ponto crítico: o 

Estado, devido à deterioração dos cofres públicos, não logrou êxito no devido pagamento 

dos seus servidores. O que, consequentemente, acarretou de forma latente na crise no 

âmbito da segurança pública que assolou o Estado no ano de 2017 e 2018. Deste modo, 

busca-se evidenciar quais as causas e contexto que levaram o administrador público à 

tomada de escolhas trágicas, colocando em xeque o devido funcionamento da máquina 

pública e a paz social, tão caros ao Estado Democrático de Direito. Para tanto, fez-se uso 

da pesquisa bibliográfica em material já escrito e publicado, com seleção de artigos 

científicos, páginas de web sites, livros dentre outros meios, escritos e eletrônicos. 

 

Palavras-chave: Crise Orçamentária. Direitos Sociais. Normas Programáticas.  

Orçamento Público. Pragmatismo Jurídico. Reserva do Possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Finding the fine line between welfare state proposal advocated in the Constitution of the 

Republic of 1988 and the economic proposal for public services presents itself as one of 

the greatest challenges of our time. In this regard, a budget crisis experienced by the State 

of Rio de Janeiro in 2016 and 2017 reached its critical point: the State, due to the 

deterioration of public coffers, was not successful in the proper payment of its public 

servants. Which, consequently, latently led to the crisis in the context of public security 

that devastated the State in 2017 and 2018. In this way, we seek to highlight the causes 

and context that led the public administrator to make tragic choices, noticing the 

functioning of the public machinery and social peace, so especial to the Democratic Rule 

of Law. For this purpose, bibliographical research was used in material already written 

and published, with a selection of scientific articles, website pages, books, among other 

means, written and online. 

 

Keywords: Budget Crisis. Legal pragmatism. Programmatic Norms. Public Budget. 

Reserve of Possible. Social rights.  
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INTRODUÇÃO  

 

Na tentativa de delimitar quais os fatores acarretaram na crise orçamentária do 

Estado do Rio de Janeiro nos anos de 2016 e 2017, o presente trabalho busca, através de 

pesquisas doutrinárias no âmbito de Direito Constitucional e Financeiro - além de estudos 

aplicados na área de gestão orçamentária na administração pública, traçar medidas de 

contenção à crise financeira, bem como estabelecer critérios ao equilíbrio da gestão 

financeira ante as demandas por direitos sociais. 

Foram reunidas distintas doutrinas, tanto voltadas ao Direito, quanto à 

Administração Pública, e todas convergiram no seguinte ponto: pragmatismo diante do 

orçamento público. Decisões equivocadas no âmbito dos três poderes podem contribuir 

para o agravamento do desequilíbrio fiscal, conduzindo a um estado de calamidade 

financeira. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo expõe a conjuntura político-econômica 

responsável pela formação do Estado, desde os seus primórdios à existência como Estado 

Democrático de Direito, sob a ótica do constitucionalismo em consonância com ordem 

econômica mundial.  Ademais, apresenta os principais aspectos dos direitos sociais e o 

papel do Estado na sua efetivação, por meio das normas programáticas, sempre buscando 

satisfazer interesse público. 

Já o capítulo 2 traz explanações sobre o orçamento público e suas peculiaridades: 

despesas públicas, planejamento orçamentário, políticas econômicas e fiscais, e como 

estes influenciam na atividade do gestor público. Ademais, aborda os impactos sociais e 

orçamentários dos sequestros de recursos públicos e a invocação do princípio da reserva 

do possível em sede de decisões judiciais. 

Por fim, o último capítulo trata do caso concreto da crise orçamentária vivenciada 

pelo Estado do Rio de Janeiro e seus impactos no âmbito da segurança pública. Além da 

análise da “teoria das escolhas trágicas” como forma de expor até que ponto os conflitos 

entre o orçamento público e a promoção dos direitos sociais podem acarretar num cenário 

de calamidade financeira. Outrossim, apresenta-se a teoria da discricionariedade 

epistêmica de Robert Alexy, como meio de dirimir este conflito. 

E, por derradeiro, traz-se a discussão sobre a possibilidade de medidas de 

austeridade que restrinjam os direitos fundamentais, especialmente os de cunho social em 

cenários de grave crise econômica. Neste caso, a não observância do orçamento público 

impacta diretamente no agravamento deste cenário, o que, consequentemente, diminui a 
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eficácia e irradiância dos direitos sociais remanescentes, conceito elucidado na “teoria 

das escolhas trágicas”. A qual entende-se que deu causa à crise orçamentária no Estado 

do Rio de Janeiro e, que culminou na crise na segurança pública do Estado 
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1. EVOLUÇÃO DO CONSTITUCIONALISMO E DA FIGURA DO ESTADO 

À LUZ DA ORDEM ECONÔMICA MUNDIAL  

 

1.1. O Surgimento da Constituição como Instrumento Político 

 

O papel estatal sofreu diversas modificações ao longo das últimas décadas, tanto 

em decorrência dos movimentos sociais como em prol do combate às crises econômicas. 

Nesse sentido, a fim de balizar a atuação do Estado perante a sociedade, surge a 

Constituição tratando-se de “norma fundamental e superior, que cria ou refunda o Estado, 

organizando o exercício do poder político, definindo direitos fundamentais e indicando 

valores e fins públicos relevantes” (BARROSO, 2015, p. 526).  

Ainda de acordo com Luís Roberto Barroso, atual Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, as Constituições devem desempenhar duas funções principais: veicular os 

consensos mínimos essenciais da sociedade que se expressam por meio dos valores, 

instituições e direitos fundamentais; bem como, assegurar o funcionamento adequado dos 

mecanismos democráticos, através da participação igualitária dos cidadãos, um governo 

que represente a maioria, além de promover a alternância do poder (BARROSO, 2015).  

Em um cenário representado pelo pensamento liberal-burguês do século XVIII, a 

Constituição surge com seus dois principais escopos: a separação dos poderes1, bem como 

a garantia aos direitos fundamentais. Estes que, a priori, são denominados direitos de 

primeira dimensão2, objetivando impor limites jurídicos ao poder exercido pelo Estado 

na vida do indivíduo. De tal forma que, assumem um papel de prestação negativa, ou seja, 

no sentido de preconizar uma abstenção estatal. (BARROSO, 2015). 

Após a Revolução Industrial Europeia, diante das degradantes condições de 

trabalho vivenciadas pelo proletariado, cresceram de forma latente as demandas por 

assistência social. Logo, surgindo a necessidade da implementação dos direitos sociais, 

também denominados como direitos de segunda dimensão – os quais demandam uma 

prestação estatal. Tais direitos foram implementados, primeiramente, através da 

                                                             
1 Montesquieu estabelece a separação orgânico-funcional, cuja divisão das funções estatais e atribuição a 

órgãos independentes é exercida através do sistema de freios e contrapesos. Preleciona o controle dos 

poderes mutuamente, ou seja, instrumentos de controle externo de poder sobre o outro, em prol do equilíbrio 

e harmonia perante a instituição do Estado. (LENZA, 2016, p. 583). 
2 “Os direitos da 1ª dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de Direito e, 

nesse contexto, o respeito às liberdades individuais, em uma verdadeira perspectiva de absenteísmo estatal. 

[...] são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado”. (LENZA, 2016, p. 1156). 
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Constituição Mexicana de 1917. Mas, foi somente após o fim da primeira guerra que tais 

direitos passaram a disseminar-se, seja através da Constituição Alemã de Weimar de 

19193, ou pelo Tratado de Versalhes, 1919 (BARROSO, 2015). 

Tais aspectos fomentaram a criação de um Estado Social4, também conhecido 

como Wellfare State5, o qual iria além da mera proteção do indivíduo em face do abuso 

estatal, mas sim abrangendo diversos direitos fundamentais, impondo-lhe uma 

legitimidade e dever de atuação. Deixando a Constituição, progressivamente, de ser 

instrumento de proteção da sociedade perante o Estado - potencial violador de direitos 

fundamentais -, vindo este a se tornar provedor destes direitos. À medida que, os direitos 

sociais de segunda dimensão são direitos genuinamente prestacionais e, portanto, 

incumbe ao Estado realizar suas prestações positivas. (LENZA, 2016). 

De acordo com Barroso, em que pese não restar expresso com clareza a instituição 

dos direitos sociais na constituição de Weimar, sua existência passa a ser reconhecida, 

mediante a: 

[...] cláusula do Estado Social aliada à eficácia irradiante dos direitos 

fundamentais e à teoria dos deveres de proteção. Em certas áreas, como 

educação, existe a previsão da atuação do Estado, reputando-se a atividade 

privada como claramente subsidiária e dependente de aprovação e supervisão 
estatal. (BARROSO, 2015, p. 60). 

 

Contudo, a vigência da Constituição de Weimar não logrou êxito a longo prazo, 

uma vez que, num contexto pós-primeira guerra, após as reparações impostas pelo 

Tratado de Versailles, as condições econômicas se encontravam precárias. Uma vez que, 

conforme preceitua Paulo Bonavides, em se tratando de prestações materiais, sua 

normatividade apresenta como limite essencial a existência de recursos (BONAVIDES, 

apud. LENZA, 2016). 

Por conseguinte, percebe-se que a implementação deste Estado Social requer além 

da positivação de direitos prestacionais através do poder legislativo, um balanço 

econômico por meio de análises orçamentárias. A fim de vislumbrar se o efetivo obtido 

                                                             
3 Constituição de Weimar, de 11 de agosto de 1919, promulgada após o fim da Primeira Guerra Mundial. 

Elaborada em um contexto de intensa turbulência política, tornou-se um dos documentos constitucionais 

mais influentes da história, apesar de sua curta vigência, encerrada de fato em 1933. (BARROSO, 2015, p. 

58). 
4 “Nesse sentido, reconhecendo que o constituinte alemão conscientemente deixou de prever direitos a 

prestações positivas do Estado – à exceção do direito das mães à proteção e amparo da sociedade – mas 

consagrou diversos elementos objetivos que abrem espaço para uma interpretação voltada à garantia de um 

patamar mínimo de igualdade fática.” (ALEXY, 1997, p. 420-421). 
5 Período em que o Estado avoca para si diversas atividades previamente exercidas pela iniciativa privada, 

como a área da saúde, educação e previdência. (BARROSO, 2015, p. 90). 
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pelo Estado é capaz de promover a aplicabilidade e efetividade destes direitos sociais, 

buscando transcender mera expectativa de direito e atribuindo-lhe concretude.    

 

1.2. Constituição Liberal Vs. Social: As Duas Faces Do Constitucionalismo 

 

O constitucionalismo no início do século XXI foi consolidado na forma de Estado 

de Direito, o qual apresentava como cerne tutelar a repartição e limitação da sua atuação, 

salvaguardando os direitos individuais ante a figura do Estado (BARROSO, 2015). 

Em um primeiro momento, é imprescindível destacar a diferença entre liberalismo 

econômico e liberalismo político. Este trata-se de uma filosofia política que defende um 

Estado limitado, ensejando num limite jurídico àquilo que obrigatoriamente poderia ser 

imposto aos indivíduos, através dos direitos de primeira geração, sendo o cerne do 

constitucionalismo liberal (ROMANO, 2018). 

 Já o liberalismo econômico não é inerente ao constitucionalismo liberal tal qual 

o político. De maneira que, neste caso não se defende um estado limitado, mas sim um 

estado mínimo, prelecionando a não intervenção estatal na economia. Tal discernimento 

é necessário à compreensão da estrutura do Estado de Direito (ROMANO, 2018). 

A construção do Estado constitucional de Direito se deu através da junção de 

intensos debates teóricos a respeito do liberalismo político – e porque não dizer 

constitucionalismo liberal, posto que a constituição se trata de instrumento político – e da 

democracia. Sendo certo que neste modelo: 

[...] em sentido formal, é possível afirmar sua vigência pela simples existência 

de algum tipo de ordem legal cujos preceitos materiais e procedimentais sejam 

observados tanto pelos órgãos de poder quanto pelos particulares. 

(BARROSO, 2015, p. 65). 

O liberalismo político e a democracia - instituidores de um Estado de Direito, -, 

incidem, primordialmente, num contexto pós-monárquico, incluindo um ideal de governo 

preconizado pela maioria. Em seu sentido formal e em conjunto com os direitos de 

primeira dimensão – liberdade de expressão, de locomoção e associação -, realizavam-se 

mediante uma abstenção estatal.  

Contudo, apenas cumprimentos de deveres negativos pelo Estado quedaram-se 

insuficientes à proteção do indivíduo. Sendo necessárias prestações positivas, 

concedendo condições aos indivíduos, seja através de benefícios materiais ou serviços 
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públicos. Tal fato ensejou no surgimento dos direitos de segunda dimensão, enaltecidos 

pela democracia na sua dimensão mais profunda, impondo ao Estado: 

[...] não apenas o respeito aos direitos individuais, mas igualmente a promoção 

de outros direitos fundamentais, de conteúdo social, necessários ao 

estabelecimento de patamares mínimos de igualdade material, sem a qual não 

existe vida digna nem é possível o desfrute efetivo da liberdade. (BARROSO, 

2015, p. 66) 
 

Logo, o conteúdo dos direitos fora ampliado além da mera proteção contra o abuso 

estatal, abrangendo novos princípios e redefinindo os princípios anteriores – a exemplo 

da igualdade, à priori, meramente formal, passando a ter seu aspecto material muito bem 

definido. Desta forma, o direito constitucional foi deixando de ser um instrumento de 

proteção da sociedade e de conformação do poder político aos seus designíos 

(BARROSO, 2015). 

Em meio a este cenário de demandas sociais e em busca constante pela igualdade 

material, eis que surge o constitucionalismo social, estabelecendo em suas diretrizes uma 

atuação positiva do Estado. O doutrinador J.J Canotilho  assevera que a constituição social 

é dotada de dirigismo estatal: “[...] é bastante comum, nesse tipo de Constituição, traçar 

expressamente os grandes objetivos que hão de nortear a atuação governamental, 

impondo-os” (CANOTILHO, 2001, apud LENZA, 2016, p. 112). 

Com o constitucionalismo social, ou dirigismo estatal, prevendo os direitos de 

segunda dimensão – direitos sociais, culturais e econômicos – instituem-se as chamadas 

normas programáticas. As normas programáticas buscam balizar a atuação estatal perante 

a sociedade, vinculando o ente à prática das políticas públicas.  

Contudo, ao seu pleno exercício assevera Bonavides: 

[...] passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram 
eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem 

ao Estado determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por 

exiguidade, carência ou limitação essencial de meios e recursos de juridicidade 

questionada nessa fase, foram eles remetidos à chamada esfera programática, 

em virtude de não conterem para sua concretização aquelas garantias 

habitualmente ministradas pelos instrumentos processuais de proteção aos 

direitos de liberdade. Atravessaram, a seguir, uma crise de observância e 

execução [...] (BONAVIDES, 2010, apud LENZA, 2016, p. 1157). 

 

Por tais aspectos, as constituições dirigentes enfrentam diversos desafios à sua 

aplicabilidade, à medida que dependem de recursos à promoção de prestações positivas 

exercidas pelo Estado, conforme será elucidado adiante.  
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1.3.  Estado Patrimonial Vs. Estado Fiscal  

 

Num primeiro instante, tratando-se de uma esfera absolutista vivenciada entre os 

séculos XVI e XVIII, incide a figura do monarca que detém de maneira centralizada o 

patrimônio e o poder fiscal – relativo à arrecadação de receitas e realização de despesas 

(BARROSO, 2015). 

Esta conjuntura presente sob a égide do regime absolutista é denominada de 

Estado Patrimonial6, no qual ocorre um aumento do patrimônio pelo estado concentrado 

na forma do monarca, sendo esta sua fonte precípua de receita (BARROSO, 2015).  

Após a queda da Bastilha (BIGELI, 2015) e o fim do regime absolutista, Luís 

Roberto Barroso salienta:  

A luta pela liberdade, a ampliação da participação política, a consagração 
econômica da livre iniciativa, o surgimento da opinião pública, dentre outros 

fatores, fez do modelo liberal o cenário adequado para o renascimento do 

espaço público, sem o comprometimento do espaço privado (BARROSO, 

2015, p. 89) 

 

Para Ricardo Lobo Torres (2005), a existência do Estado Fiscal se deu através da 

inauguração deste Estado de Direito instituído num período pós-moderno, abrangendo 

tanto o sistema tributário quanto financeiro e orçamentário da sua Constituição 

Financeira. 

Com efeito, tomados pelo ideal pós-revolução e em busca de um equilíbrio entre 

o espaço público e privado, acentuou-se essa dicotomia entre a figura do Estado e o 

indivíduo ante a sociedade.  Tal fato incutiu tanto na esfera política quanto na esfera 

econômica. De tal forma que, após a extinção do ancien régime, não há mais que se falar 

em patrimônio do príncipe, mas sim do fortalecimento do Estado de Direito (BARROSO, 

2015). 

O cenário político-econômico à época fez com que o Estado precisasse doutras 

fontes de receita.  Como resposta foi implementada a retirada de parcela do patrimônio 

dos cidadãos afim de custear a atividade estatal por meio dos impostos. Acarretando no 

surgimento da figura do Estado Fiscal 7 (TORRES, 1991). 

                                                             
6 O Estado patrimonial atualmente pode ser elucidado no que toca à economia de nações cuja economia 

interna é regida por processos de larga estatização por meio das empresas públicas. (CASSES, 2010). 

7 Termo utilizado por Ricardo Lobo Torres em A ideia de liberdade no Estado patrimonial e no Estado 

fiscal, 1991. 
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Com o advento do Estado Fiscal, o ente passa a deter o monopólio do uso legítimo 

da força – Estado de polícia (CANOTILHO, 2003), e do poder de tributar, sendo a 

tributação realizada pela Fazenda Pública. 

Diante de uma análise histórica é possível destacar três momentos que denotam 

diferentes roupagens ao Estado Fiscal, sendo eles: minimalista – liberal; social; 

democrático (TORRES, 1991). 

Aprioristicamente, surge o Estado Fiscal Liberal, este preceitua uma estrutura de 

arrecadação mais simplificada, na qual os impostos são revertidos ao ente, em prol do 

Estado de polícia, sem qualquer destinação ou menção aos direitos de cunho social 

(TORRES, 2005).  

Ato contínuo, conforme preceitua Barroso (2015), o tributo passa a ser receita 

estritamente pública, derivada do trabalho e do patrimônio dos contribuintes, retirando o 

caráter privatístico das relações fiscais, antes representadas por ingressos originários do 

patrimônio do príncipe. De tal forma que, a instituição do tributo – cuja cobrança legitima 

é realizada pelo Estado -, passa a ser objeto de um paradoxo: ao mesmo tempo que 

representa liberdade individual, figura como principal meio de limitá-la.  

E, nesse sentido discorre Ricardo Lobo Torres: 

Com o advento do Estado Fiscal de Direito, que centraliza a fiscalidade, 
tornam-se, e até hoje se mantêm, absolutamente essenciais as relações entre 

liberdade e tributos: o tributo nasce no espaço aberto pela autolimitação da 

liberdade e constitui o preço da liberdade, mas por ela se limita e pode chegar 

a oprimi-la, se o não contiver a legalidade. (TORRES, 2005, p. 03). 

 

Neste mesmo raciocínio, Barroso arremata: 

O Estado fiscal, por conseguinte, abriu-se para a publicidade e dilargou as 

fronteiras da liberdade humana, permitindo o desenvolvimento das iniciativas 

individuais e o crescimento do comercio, da indústria e dos serviços. 

Constituindo o preço dessas liberdades, por incidir sobre as vantagens 

auferidas pelo cidadão com base na livre iniciativa, o tributo necessitava de sua 

limitação em nome dessa mesmo liberdade e da preservação da propriedade 

privada, o que se fez pelo constitucionalismo e pelas declarações de direitos, 

antecipados ou complementados pelas novas diretrizes do pensamento ético e 

jurídico. (BARROSO, 2015, p. 90). 
 

Sob essa ótica, verifica-se que o Estado fiscal se depreende como sendo um Estado 

politicamente liberal e democrático. Atendendo aos clamores burgueses, haja vista a 

extinção da centralização do poder e dos interesses da Corte, o surgimento do Estado 

Fiscal trata-se de inequívoco avanço ao sistema tributário e financeiro (TORRES, 2005). 

Contudo, com o advento do capitalismo e a redução das despesas do Estado, houve 

a extinção dos benefícios e isenções previamente concedidas pelo Estado absolutista ao 

final do século XIX e início do século XX - principalmente após a Primeira Guerra 
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Mundial. Neste período, a figura do Estado fiscal apresentou uma postura meramente 

absenteísta, aliada à cobrança de impostos. No entanto, restou-se inócua, à medida que 

havia plena reivindicação por condições materiais mínimas no fornecimento de direitos 

que buscassem salvaguardar a dignidade humana dos indivíduos que enfrentavam 

momentos de severa recessão neste período pós-guerra (BARROSO, 2015).  

Diante disso, difundido pelo constitucionalismo social ascendente à época, o 

Estado fiscal social ou Estado de bem-estar social – também conhecido como Wellfare 

State 8, apresenta como escopo não apenas um ideal de abstenção estatal na esfera 

individual, mas sua transmutação em um instrumento de combate à injustiça social. Sendo 

este exercido por meio da contenção do abuso do capital, mediante à oferta de serviços 

públicos à população: seguridade social, saúde, educação, segurança pública, bem como, 

regulação de mercado (BARROSO, 2015). 

De tal forma que, extirpa o Estado Liberal, por ora ineficiente, vindo o Estado 

Fiscal social a se tornar o modelo cuja atividade estatal mantém-se sendo financiada pelos 

impostos, contudo estes se direcionam à finalidade social através das políticas públicas 

(TORRES, 2005).  

Ocorre que, neste período de Estado maximizado - década de 30 a 70, essa 

tentativa de implementar e promover maior efetividade as políticas públicas, 

salvaguardadas pelos direitos sociais e econômicos, acarretou logicamente numa maior 

tributação. A fim de que, fosse possível arcar com os serviços e benefícios materiais, por 

ora disseminados (TORRES, 2005).  

Não obstante, a existência das crises do petróleo na década de 1970 tornaram por 

minar o Estado fiscal social – Wellfare State, à medida que, resultaram no endividamento 

público, recessão econômica e orçamentos públicos deficitários (SANTOS, 2014). 

Neste diapasão, o modelo acabou não se sustentando financeiramente e entrou em 

declínio, fazendo com que a nova representação de Estado Fiscal sobreviesse diante da 

crítica situação orçamentária. 

Em virtude do processo de falência enfrentado pelo Estado Fiscal Social, sucedeu 

o Estado Democrático Fiscal sendo definido pela incidência da sensibilidade social, 

                                                             
8 Surge o constitucionalismo social, consagrador de normas de proteção ao trabalhador emblematicamente 

representado pelas Constituição Mexicana, de 1917, e pela Constituição alemã de Weimar, de 1919. Nos 

Estados Unidos, essa modificação do papel do Estado veio com o New Deal, conjunto de políticas públicas 

intervencionistas e de proteção dos direitos sociais, implementados pelo Presidente Roosevelt ao longo da 

década de 30. No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira a dedicar um capítulo a ordem econômica e 

social. (BARROSO, 2015. p. 90)  
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contudo delimitada pela garantia de proteção aos direitos fundamentais, no entanto 

levando em consideração a viabilidade orçamentária (SANTOS, 2014).  

Por fim, Ricardo Lobo Torres discorre acerca do Princípio do Estado Democrático 

Fiscal, sendo certo que este “se aperfeiçoa e simplifica o Princípio do Estado Social 

Fiscal”, posto que é o “próprio Estado Social Fiscal podado em seus excessos que agora 

convive com o princípio de subsidiariedade e substitui a simbiose entre Estado e 

Sociedade presente no Estado Intervencionista” (TORRES, 2005, p. 547). 

Adentrando esta discussão, o ponto sensível que merece bastante destaque é a 

busca pelo equilíbrio entre o ideal da tributação estritamente necessária, transcendendo o 

mero plano teórico, conferindo efetividade às normas programáticas através das políticas 

públicas. 

 

1.4. Constituição de 1988 e a Positivação dos Direitos Sociais 

 

1.4.1. Aspectos Gerais  

 

A Constituição de 1988 trouxe em seu bojo extensa enumeração dos direitos 

sociais no seu (art. 6º) tais como direito à saúde, alimentação, educação, ao trabalho, à 

moradia, segurança, ao lazer, à previdência social, entre outros que tais (LENZA, 2016). 

Tal fato se deve à um desdobramento da retomada do constitucionalismo social, 

marcado por um período pós-ditatorial à época da formação da constituinte, buscando 

adotar uma postura mais maximalista, abarcando diversas prestações positivas pelo 

Estado, e principalmente salvaguardar a dignidade da pessoa humana, negligenciada 

previamente (BARROSO, 2015). 

Ato contínuo, os direitos sociais compõem o rol de direitos fundamentais de 

segunda dimensão. De tal modo que, demandam o fornecimento de políticas públicas pelo 

Estado, a fim de concretizar a isonomia formal e material – substancial e social (LENZA, 

2016). 

 

1.4.2. Eficácia e Aplicabilidade 

 

Primordialmente, o entendimento preponderado por J.J. Canotilho, acerca dos 

direitos sociais como forma de  
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promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo, a igualdade real entre os 

portugueses, e a efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

mediante a transformação das estruturas econômicas e sociais, designadamente 

a socialização dos principais meios de produção, e abolir a exploração e a 

opressão do homem pelo homem. 9 (CANOTILHO, 1982, apud, TORRES, 

2008, p. 70). 

Segundo José Afonso da Silva10, as normas constitucionais poderão dividir sua 

eficácia em: plena, contida e limitada. 1) A eficácia plena possui sua aplicabilidade direta, 

imediata e integral, ou seja, no momento em que passam a vigorar no ordenamento 

jurídico, já são capazes de produzir todos os efeitos; 2) A eficácia contida apresenta 

aplicabilidade direta e imediata, porém não integral, podendo sofrer restrições quanto a 

sua abrangência; 3) A eficácia  limitada detêm sua aplicabilidade indireta, mediata e 

reduzida, ou seja, não é capaz de produzir todos os seus efeitos necessitando, portanto, de 

uma lei integrativa infraconstitucional ou Emenda à Constituição, por exemplo, para 

garantir a sua exequibilidade (SILVA, 1967, apud LENZA, 2016). 

Para o professor da USP, as normas de eficácia limitada, presentes à Constituição 

de 88, constituem-se como um dever ao legislador originário que condiciona a legislação 

futura. Eis que, necessária à compatibilidade com a norma constituinte originária, pois 

informa a diretriz estatal adotada, sua concepção como carta política e instrumento da 

vontade popular. Desta forma, atribuindo-lhe fins sociais, proteção de valores de justiça 

social e revelação dos componentes do bem comum; atribui efeito teleológico, balizador 

da interpretação constitucional; condiciona a atividade discricionária da Administração 

Pública e do Judiciário (LENZA, 2016). 

As normas de eficácia limitada se subdividem em duas categorias: normas 

programáticas e as normas de princípio institutivo. Estas possuem como escopo estruturar 

órgãos, instituições e entidades. Já aquelas 

veiculam programas a serem implementados pelo Estado, visando a realização 

de fins sociais (art. 6º - direito à alimentação, 196 – direito à saúde; 205 – 

direito à educação; 215 – cultura; 218 – caput – ciência, tecnologia e inovação 
[...]). (LENZA, 2016, p. 262). 

Convém destacar o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado da seguinte 

forma em seus julgados:  

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 201, § 5º e § 6º: AUTO-

                                                             
9 Constituição Dirigente e Vincularão do Legislador. Coimbra: Coimbra Ed. 1982, p. 371 “direitos 

subjetivos ' públicos, sociais, econômicos e culturais, mesmo na parte em que pressupõem prestações do 

Estado”.  
10 O Professor José Afonso da Silva, do Largo São Francisco (USP), o grande responsável pelo estudo da 

matéria, tratou o tema de maneira sistemática na primeira edição, em 1967, de Aplicabilidade das normas 

constitucionais. (LENZA, 2016, p. 257) 
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APLICABILIDADE. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. OFENSA REFLEXA. I. 

- As normas inscritas nos § 5º e § 6º, do art. 201, da Constituição Federal, são 

de eficácia plena e aplicabilidade imediata. O disposto no § 5º do art. 195 da 

Lei Maior e nos artigos 58 e 59, ADCT, não lhes retira a auto-aplicabilidade. 

II. - O exame da natureza jurídica do benefício previdenciário auxílio-

suplementar não prescinde do exame da Lei 6.367/76, que o instituiu. Ofensa 

reflexa ao texto constitucional. III. - Agravo não provido. 

(AI 396695 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado 

em 02/12/2003, DJ 06-02-2004 PP-00023 EMENT VOL-02138-08 PP-

01635).  

 

Neste mesmo sentido, outro julgado acerca da aplicabilidade das normas 

constitucionais:  

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 39 

DA LEI N. 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO 

IDOSO), QUE ASSEGURA GRATUIDADE DOS TRANSPORTES 

PÚBLICOS URBANOS E SEMI-URBANOS AOS QUE TÊM MAIS DE 65 

(SESSENTA E CINCO) ANOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. NORMA 

CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE 

IMEDIATO. NORMA LEGAL QUE REPETE A NORMA 

CONSTITUCIONAL GARANTIDORA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA 

DA AÇÃO. 1. O art. 39 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas 
repete o que dispõe o § 2º do art. 230 da Constituição do Brasil. A norma 

constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não há 

eiva de invalidade jurídica na norma legal que repete os seus termos e 

determina que se concretize o quanto constitucionalmente disposto. 2. Ação 

direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 

(BRASIL. STF. ADI 3768, Relator(a): Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgado 

em 19/09/2007, DJe: 26/10/2007). 

 

Os direitos sociais, em se tratando de direitos fundamentais, de acordo com Pedro 

Lenza, possuem sua à eficácia e aplicabilidade imediata, podendo ser concretizados, no 

caso de omissão legislativa por meio da ADO – Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão, e MI – Mandado de Injunção. (LENZA, 2016) 

Contudo, indo de encontro com o teor acostado aos julgados e entendimentos 

doutrinários dispostos supra, é necessário destacar como um dos posicionamentos 

pioneiros na relativização a aplicabilidade dos direitos sociais a doutrina disseminada por 

J. J Gomes Canotilho. Estabelecendo, a primazia da observância dos seguintes elementos 

à sua eficácia: 1) graduação do direito – qual seu grau de primazia no plano fático; 2) 

dependência financeira orçamentária do Estado; 3) atribuir liberdade ao legislador quanto 

à oferta das políticas públicas de em prol realização de tais direitos; 4) programas 

políticos-legislativos insuscetíveis ao controle jurisdicional - exceto em se tratando de 

manifesta contradição com as normas constitucionais ou quando apresentam contornos 

pouco razoáveis (CANOTILHO, 1982, apud TORRES, 2008). 
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Impende destacar que Luís Roberto Barroso se aproximou do ideal da proteção 

dos direitos sociais sob a ótica do seu núcleo, através do mínimo existencial e 

“transmigrando do paradigma das normas para o dos princípios” (BARROSO, apud 

TORRES, 2008, p. 73).  

Sob este aspecto, José Afonso da Silva, conceitua os direitos sociais “disciplinam 

situações subjetivas pessoais ou grupais de caráter concreto” e, arremata: 

[...] os direitos econômicos constituirão pressuposto da existência dos direitos 

sociais, pois sem uma política econômica orientada para intervenção e 

participação estatal na economia não se comporão as premissas necessárias ao 

surgimento de um regime democrático.  (SILVA, apud LENZA, 2016, p. 

1298). 
 

Por derradeiro, Gustavo Amaral, doutor e mestre em direito público na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro desconsidera a distinção entre direitos 

fundamentais e direitos sociais sob a perspectiva de que todos os direitos demandam 

recursos financeiros. Outrossim, reputa uma análise do grau de essencialidade da 

prestação pública, - ou seja, deve haver uma análise do mínimo existencial e a dignidade 

da pessoa humana, intrínsecas ao escopo dos direitos sociais.   Destarte, assevera: 

[...] com o de excepcionalidade da ação estatal, de modo que “quanto mais 

essencial for a prestação, mais excepcional deverá ser a razão para que ela não 

seja atendida”, cifrando-se a justificativa da denegação apenas na existência de 

circunstâncias concretas que impedem o atendimento de todas que demandam 
prestações essenciais. (AMARAL apud, TORRES, 2008, p. 76). 

 

Em síntese, Ingo Wolfgang Sarlet11, em seu livro A Eficácia dos Direitos 

Fundamentais, divide os direitos fundamentais em “direitos de defesa” e “direitos 

prestacionais”. Sendo certo que estes são direitos fundamentais sociais e subjetivos, desta 

forma devendo respeitar seus limites a sua eficácia à luz do princípio da “reserva do 

possível” 12 e a competência do Legislativo (SARLET, apud TORRES, 2008, p.77). 

Diante das notórias vertentes elucidadas, percebe-se a latente necessidade de uma 

especial atenção ao planejamento orçamentário, ensejando verdadeiro compasso entre o 

orçamento público13 e as prestações positivas exigidas ao Estado, a fim de tornar 

                                                             
11 Ingo Wolfgang Sarlet é professor da Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. 
12 A teoria da reserva do possível surge no Direito como uma forma de limitar a atuação do Estado no 

âmbito da efetivação de direitos sociais e fundamentais, afastando o direito constitucional de interesse 

privado e prezando pelo direito da maioria (STIBORSKI, 2015).  
13 De acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o orçamento público, “é um 

instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para 

um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. É o documento onde o governo reúne todas 

as receitas arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com esses recursos. É onde alocam os recursos 

destinado s a hospitais, manutenção das estradas, construção de escolas, pagamento de professores. É no 

orçamento onde estão previstos todos os recursos arrecadados e onde esses recursos serão destinados”. 

(BRASIL, 2021)  
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exequíveis as políticas públicas, seja através de serviços ou benefícios materiais. À 

medida que a eficácia e aplicabilidade dos direitos sociais através das normas 

programáticas, atravessam obstáculos à sua exequibilidade.  

Desta forma, em que pese estarmos diante de um direito fundamental, em se 

tratando de direito prestacional, os direitos sociais – de segunda dimensão, por 

demandarem uma participação estatal ativa no fornecimento das políticas públicas, e, 

logicamente, gastos públicos, sua efetividade está intimamente ligada à possibilidade do 

erário arcar com suas custas, sempre observando o mínimo existencial e a dignidade da 

pessoa humana.   

 

1.4.3. Normas Programáticas E O Papel Estatal No Fornecimento Das Políticas 

Públicas 

 

Os Direitos Sociais apresentam como escopo a promoção de uma lógica de 

igualdade, abrangendo não só seu sentido formal como também o material – “tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de sua desigualdade” 

conforme elucida Nelson Nery Junior (JUNIOR, 1999, p. 42). 

Neste ínterim, a Constituição da República Federativa do Brasil traz em seu bojo 

o art. 3º, III, ‘’Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III 

- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais’’. 

Sendo assim, é exigível ao Estado fornecer guarida àqueles que experimentam uma 

condição de vulnerabilidade a fim de promover a igualdade material.  

Tendo como base uma constituição dirigente, é evidente que quanto maior a 

proporção e expansão de direitos, maior a responsabilização do Estado para promover o 

seu exercício, e neste contexto surgem as políticas públicas. Deste modo, discorre Harold 

Laswell “decisões e análises sobre política pública em responder às seguintes questões: 

quem ganha o quê, por que e que diferença faz’’. (LASWELL, 2009, apud SOUZA, 2002, 

p. 4). 

Neste sentido, na tentativa de categorizar as políticas públicas, Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto preceitua: 

A partir de uma nova categorização jurídica das políticas públicas, que passa a 

ser entendida como um complexo de processos, que, partindo da formulação 

de atividades estatais coerentes e finalisticamente vinculadas, se desenvolvem 

pelas etapas de planejamento, de orçamento e de execução dos cometimentos 
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administrativos postos constitucionalmente a cargo do Estado. (NETO, 2007, 

p. 15) 

Em síntese, impende destacar a função da Constituição de um Estado na definição 

de políticas públicas, através dos seus atores e diretrizes. Logo, em se tratando de poder 

político, a constituição estabelece os direitos fundamentais, tal qual seu escopo, os quais 

devem ser pretendidos pelo Estado. 

Neste cenário, a fim de balizar os objetivos estatais, eis que surgem as normas 

programáticas, que conforme explana o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Gilmar Mendes “as normas programáticas, igualmente, são subespécies das normas 

constitucionais de eficácia limitada. Essas normas impõem uma tarefa para os poderes 

públicos, dirigem-lhes uma dada atividade, prescrevem uma ação futura” (MENDES, 

2018, p. 106). 

Assim, baseando-se na eficácia irradiante dos Direitos Fundamentais, a 

Constituição da República Brasileira de 1988 reestabeleceu a inviolabilidade dos direitos 

fundamentais, ampliando seu rol e o tornando exemplificativo, bem como determinando 

uma atuação estatal positiva ante a proteção deles (SARLET, 2018). 

De fato, a hermenêutica brasileira aplica o princípio da força normativa 14da 

constituição. Isto significa que o texto constitucional vincula todos os poderes, de forma 

que, não há que se falar em discricionariedade do ente público no que toca a efetivação 

dos direitos fundamentais salvaguardados na Constituição. 

No entanto, a Carta Magna estabelece tão só a finalidade, deixando à cargo da 

administração pública a escolha de forma discricionária de execução da política pública, 

promovendo o seu direito fundamental. Desta forma, vinculando à política de Estado e 

não a uma política de Governo (SARLET, 2018). 

Em consonância com o exposto supra, discorre Paulo Roberto de Almeida: 

Políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num processo bem 

mais elementar de formulação e implementação de determinadas medidas para 

responder às demandas colocadas na própria agenda política interna – pela 

dinâmica econômica ou política-parlamentar, por exemplo – ou vindos de fora, 

como resultado de eventos internacionais com impacto doméstico. Elas podem 

até envolver escolhas complexas, mas pode-se dizer que o caminho entre a 

apresentação do problema e a definição de uma política pública determinada 

(de governo) é bem mais curto e simples, ficando geralmente no plano 
administrativo, ou na competência dos próprios ministérios setoriais. Políticas 

de Estado, por sua vez, são aquelas que envolvem as burocracias de mais de 

                                                             

Konrad Hesse assevera que a “força normativa da constituição não reside, tão-somente, na adaptação 

inteligente de uma dada realidade. a constituição jurídica logra converter-se, ela mesma, em força ativa, 

que se assenta na natureza singular do presente” (HESSE, p. 9, 1991, in SILVA, 2020, n.p.).  
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uma agencia do Estado, justamente, e acabam passando pelo Parlamento ou 

por instâncias diversas de discussão, depois que sua tramitação dentro de uma 

esfera (ou mais de uma) da máquina do Estado envolveu estudos técnicos, 

simulações, análise de impacto horizontal e vertical, efeitos econômicos ou 

orçamentários, quando não um cálculo de custo-benefício levando em conta a 

trajetória completa da política que se pretende implementar. O trabalho da 

burocracia pode levar meses, bem como o eventual exame e discussão no 

Parlamento, pois políticas de Estado, que respondem efetivamente a essa 

designação, geralmente envolvem mudanças de outras normas ou disposições 

pré-existentes, com incidência em setores mais amplos da sociedade.  

(ALMEIDA, 2009, n.p.) 

Em suma, conforme o exposto, em que pese os três poderes estarem vinculados à 

efetivação dos direitos fundamentais, é possível vislumbrar que, em se tratando de política 

de governo, as normas programáticas possuem guarida na discricionariedade conferida à 

administração pública. Logo, as políticas públicas a serem adotadas pelo Estado 

pressupõem estudos técnicos, cálculos orçamentários, entre outros fatores. Cabendo ao 

gestor público realizar estas análises em prol da implementação da política pública 

eficiente. 

 

1.4.4. Políticas Públicas e a Crise Fiscal e Financeira do Estado: contexto político e 

econômico da constituinte de 1988 

 

Através de um viés democrático e assentada sobre o compromisso político e 

social, a Constituição de 1988 teve sua promulgação sob um contexto de latente declínio 

do Estado Fiscal Social – diante da crise fiscal e financeira vivenciada pelo Estado -, bem 

como em meio ao processo significativo de redemocratização (GROTTI, 2006). 

A redemocratização representa evidente marco assegurador da ampliação das 

políticas públicas, à medida que estabelece uma vinculação entre o Estado e a sua 

dimensão coletiva - o povo. Desse modo, sendo o Estado Democrático de Direito 

responsável por conjugar, simultaneamente, direitos humanos em sucessivas dimensões, 

tal fato também o vincula a uma postura positiva (SIQUEIRA, 2008). 

Sob esta conjuntura, a Constituição apresenta como principal escopo garantir os 

direitos fundamentais, salvaguardando sua inviolabilidade. Tal expansão de direitos 

impactou diretamente na maior responsabilização estatal. Nesse sentido, discorre Dinorá 

Adelaide Musetti Grotti: 

O Estado Social é, fundamentalmente, um promotor do bem-estar coletivo. Sua 

legitimidade consiste, antes de tudo, na promoção do bem comum, pelo 
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desempenho de uma atividade programada nos mais diversos setores. 

(GROTTI, 2006, p. 46). 

 

No entanto, em que pese evidente engrandecimento do aparato estatal no que 

concerne à garantia e proteção dos direitos fundamentais, o declínio do Estado Fiscal 

Social15 culminou na latente redução de suas próprias dimensões: transferências de 

empresas estatais - inclusive prestadoras de serviços públicos – foram transferidas para o 

setor privado. Impactando na mudança do conceito de exploração do serviço público, que 

à priori era primordialmente prestado pelo próprio aparato estatal e passa-se a admitir seu 

oferecimento através do regime privado (GROTTI, 2006). 

Logo, a redefinição do papel estatal na prestação de serviços públicos desdobrou-

se de um desmonte do Estado prestador, interventor, produtor e protecionista. Outrossim, 

redimensionou sua atuação como agente regulador da atividade econômica. Após 

evidentes transformações no que concerne à Lei Maior, o Brasil sofreu alterações no seu 

papel Estatal, sendo esta denominada Reforma do Estado 16(GROTTI, 2006). 

Esta redefinição culminou na reversão do estatismo, e consequentemente na 

rediscussão sobre a prestação dos serviços públicos, conforme assevera Dinorá Adelaide 

Musetti Grotti:  

[...] na esteira de um amplo processo de privatização, por um lado, e 

liberalização, por outro, de alguns dos principais setores da economia, que até 

então se encontravam submetidos a um planejamento e gestão estatal, quase 

sempre monopolística. (GROTTI, 2006, p. 37). 
 

Em síntese, apesar das intensas discussões é possível concluir que as mudanças 

sofridas no cenário econômico impactam diretamente na forma e execução dos serviços 

públicos, seja eles por particulares ou avocados pelo ente público. Sendo certa a 

observância das limitações financeiras, exigindo um compasso entre a oferta da política 

pública, aliada à sua aplicabilidade mediante análise orçamentária.  

 

1.5. Do Interesse Público  

 

Conforme preceitua Luís Roberto Barroso, para compreender o alcance da noção 

de interesse público é necessário realizar uma distinção fundamental entre primário e 

                                                             
15 Dinorá Adelaide Musetti Grotti (2006, p. 42) assegura: “Forçoso é reconhecer que, no Brasil, as 

privatizações de empresas e a redescoberta das concessões ocorreram especialmente em face da chamada 

crise fiscal e financeira do Estado de caráter eminentemente conjuntural levada a cabo primordialmente 

para das condições de sobrevivência ao plano de estabilização econômica adotado com o Plano Real”. 
16 Conceito ventilado por Dinorá Adelaide Musetti Grotti, Doutora e Mestre pela PUC/SP. Professora de 

Direito Administrativo da PUC/SP. Ex-Procuradora do Município de São Paulo. 
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secundário17. O primeiro refere-se à razão de ser do Estado e se materializa nos fins que 

o cabem promover, como: justiça, segurança e bem-estar social, sendo denominados 

interesses da coletividade. Já o segundo trata-se do interesse da pessoa jurídica de direito 

público – União, Estado-membro, Município ou autarquia. Neste último caso, reside o 

interesse do erário, buscando maximizar a arrecadação e reduzir as despesas (BARROSO, 

2015).  

Em que pese se subdividirem em duas categorias distintas e por vezes 

representarem interesses que se contrapõem, o interesse público deve ser analisado em 

conjunto, à medida que se correlacionam. Nesse ínterim, segundo Barroso: 

O interesse público secundário não é, obviamente desimportante. Observe-se 

o exemplo do erário. Os recursos financeiros proveem os meios para a 
realização do interesse primário, e não é possível prescindir deles. Sem 

recursos adequados, o Estado não tem capacidade de promover investimentos 

sociais nem de prestar de maneira adequada os serviços públicos que lhe 

tocam. Mas, naturalmente, em nenhuma hipótese será legítimo sacrificar o 

interesse público primário com o objetivo de satisfazer o secundário. A 

inversão da prioridade seria patente e nenhuma lógica razoável poderia 

sustentá-la. (BARROSO, 2015, p. 95). 

Neste diapasão, tendo como base o Estado democrático de direito e a supremacia 

da Constituição, a satisfação do interesse público primário se consubstancia, de maneira 

genérica, na promoção do bem-estar social, seja por meio de políticas públicas que 

buscam contemplar uma pluralidade de usuários ou através da satisfação de determinados 

interesses privados protegidos por uma cláusula de direito fundamental na Carta Magna. 

Destarte, cumpre dizer que em se tratando de direitos fundamentais, estes são 

indisponíveis, sendo seu núcleo essencial inviolável, incumbindo ao Estado a sua defesa.  

Sob esta perspectiva, Barroso arremata: 

O interesse público secundário – i.e., o da pessoa jurídica de direito público, o 

do erário – jamais desfrutará de supremacia a priori e abstrata em face do 

interesse particular18. Se ambos em rota de colisão, caberá ao intérprete 

proceder a ponderação adequada, à vista dos elementos normativos e fáticos 

relevantes para o caso concreto. (BARROSO, 2015, p. 95). 

 

Desta forma, o interesse público primário baseia-se na melhor forma de executar 

os valores fundamentais previstos na constituição. Sendo assim, cabe ao intérprete 

                                                             
17 Essa classificação, de origem italiana, é pouco disseminada na doutrina e na jurisprudência brasileira. V. 

Renato Alessi, Sistema instituzionale del diritto administrativo italiano, 1960, p. 197, apud Celso Antônio 

Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, 2003, p. 57.  
18 Celso Antônio de Mello sustenta esta tese em seu Curso de direito administrativo, (2003, p. 57): (O) 

Estado, concebido que é para a realização de interesses públicos (situação, pois, inteiramente diversa da 

dos particulares), só poderá defender seus próprios interesses privados quando, sobre não se chocarem com 

os interesses públicos propriamente ditos, coincidam com a realização deles’’. (MELLO, apud. 

BARROSO, 2015, p. 95 e 96 



28 

 

 
 

apreciar no caso concreto os princípios em evidência, a fim de ponderar se seria cabível 

preservá-lo ou promovê-lo (BARROSO, 2015). 

A exemplo disso, têm-se a liberdade de expressão que poderá colidir com os 

ditames da ordem pública; bem como, nos casos em que se discute o direito à propriedade 

e o sistema solidário do campo; além de possíveis conflitos entre segurança e justiça. 

Nestes casos, o intérprete deverá analisar impreterivelmente sob à ótica do princípio da 

dignidade da pessoa humana e da razão pública, a fim de dirimir o conflito.  (BARROSO, 

2015). 

Ato contínuo, é possível constatar que, para que ocorra a restrição de um direito 

fundamental individual em prol da coletividade, tal fato deverá de forma imperiosa seguir 

o sentido axiológico fundamental consagrado na Constituição, e não mero desígnio com 

maior número de adeptos19 sob a alegação de trata-se de interesse público. Sendo precípua 

a utilização do princípio da dignidade da pessoa humana ante ao conflito de interesses 

(BARROSO, 2015). 

Por derradeiro, baseando-se na máxima kantiana segundo a qual cada indivíduo é 

um fim em si mesmo, o princípio da dignidade da pessoa humana20 busca evitar que o 

indivíduo seja considerado mera “condição de meio” ou de outras “metas individuais” 

(DWORKING, 1997, apud BARROSO, 2015, p. 110-111). Desta forma, se uma 

determinada política pública representa a concretização de objetivos coletivos – tal qual 

saúde e segurança pública, por exemplo, ao passo que, simultaneamente macula a 

dignidade da pessoa humana de um único indivíduo, esta política deverá ser preterida. 

Pois, em que pese dotada de interesse público, afronta núcleo essencial de um direito 

fundamental (BARROSO, 2015). 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Sobre o tema, v. John Rawls, A ideia de razão pública revista, in O direito dos povos, 2001. Na literatura 

jurídica nacional, v. especialmente Claudio Pereira de Souza Neto, Teoria constitucional e democracia 

deliberativa: um estudo sobre o papel do Direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação 

democrática (2006, p.  112 e s. apud. BARROSO, 2015, p. 97). 
20 Sobre o tema, v. Ana Paula de Barcellos, A eficácia jurídica dos princípios: o princípio da dignidade da 

pessoa humana, 2002; e, da mesma autora, v., especialmente, sua tese de doutorado intitulada Ponderação, 

racionalidade e atividade judicial, 2005. (BARROSO, 2015, p. 97) 
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2. ORÇAMENTO PÚBLICO E O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL  

 

2.1. Orçamento Público: Conceitos E Aspectos Gerais  

 

O Orçamento público pode ser conceituado como instrumento de gestão utilizado 

pelos governos para organizar os recursos financeiros do Estado. Sendo inicialmente 

aplicado como forma de controle, atualmente é observado sob nova roupagem. Além de 

se revestir de formalidades legais, haja vista sua previsão constitucional, bem como 

estimando a receita e fixando as despesas ante determinado exercício. Desta forma, o 

orçamento público é dotado de previsibilidade (ENAP, 2013). 

Além da previsão constitucional, sua previsibilidade encontra-se exposta no art. 

2º da Lei nº 4.320 de 1964, nos seguintes termos: 

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de 

forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho 

do governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade. 

(BRASIL, 1964) 

 

Constituem-se como funções precípuas do orçamento público: função de controle 

político21; função administrativa; função gerencial, função contábil, função financeira e 

função de planejamento. Sendo análise desta a mais relevante à presente discussão 

(ENAP, 2013). 

A função de planejamento está intimamente relacionada à técnica orçamentária na 

implementação de programas públicos. Isto é, a necessidade de o orçamento espelhar as 

políticas públicas, verificando suas finalidades e gastos (ENAP, 2013). 

 

2.1.1. Função do Estado e as Técnicas Orçamentárias 

 

A gestão da política monetária, a administração das empresas estatais, bem como 

a atividade orçamentária e a regulamentação dos mercados privados são influenciados 

pela macroeconomia (ENAP, 2013). 

Sob esta ótica, o Estado possui o dever de promover o equilíbrio no 

desenvolvimento das regiões, promovendo o combate às desigualdades sociais, seja 

                                                             
21 “A função controle político representa um controle ex-ante desempenhado pela população em relação ao 

governo. Nesse contexto, o orçamento surge como instrumento limitador do poder do governante, na 

medida que impõe antecedência para criação ou aumento de tributos”. (ENAP, 2013) 
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através de benefícios materiais ou políticas públicas. Tal função estatal é realizada 

mediante uma previsão orçamentária. 

Desta forma, em prol da viabilização da elaboração orçamentária, as suas técnicas 

de execução se dividem em três modelos, os quais surgem em momentos distintos 

passando por evidente evolução:  Orçamento Clássico; Orçamento de Desempenho; 

Orçamento-Programa (ENAP, 2013). 

O Orçamento-Programa, o qual receberá o enfoque no presente trabalho, trata-se 

de técnica orçamentária incorporada pelo Decreto-Lei nº 200 de 1967, que introduziu uma 

classificação funcional-programática, atribuindo lhe estruturas de programática aos 

planos plurianuais de cada governo. (ENAP, 2013). 

Neste diapasão, destaca-se a concepção de planejamento, na qual o orçamento 

deverá considerar os objetivos traçados pelo governo durante determinado exercício, 

conforme discorre o art. 16 do Decreto-Lei nº 200 de 1967: 

Art. 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que 
pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício 

seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. 

Parágrafo único. Na elaboração do orçamento-programa serão considerados, 

além dos recursos consignados no Orçamento da União, os recursos extra-

orçamentários vinculados à execução do programa do Governo. (BRASIL, 

1967) 

 

Neste sentido, impende destacar que a técnica orçamentária de Orçamento-

Programa impacta diretamente numa espécie de vinculação do gestor público em exercer 

sua função estatal. Logo, o orçamento expressa financeira e fisicamente os programas de 

governo, possibilitando:  

a) a integração do planejamento com o orçamento; 

b) a qualificação de objetivos e a fixação de metas; 

c) as alternativas programáticas; 

d) as relações insumo-produto; 

e) o acompanhamento físico-financeiro; 

f) avaliação de resultados;  

g) A gerência por objetivos. (ENAP, 2013, p. 13) 

 

 

Para Kasznar, a fim de ampliar a capacidade axiológica do orçamento, ou seja, 

garantir sua essência finalística  

É preciso fazer um orçamento que possa claramente explicitar qual é o valor 

dos gastos envolvidos e a forma de financiá-los, além de gerar, também 

sequencialmente, prioridades sujeitas à consequências sobre a tipologia dos 

projetos. Dar prioridade aos projetos que geram mais empregos, mais 

benefícios sociais e mais efeitos multiplicadores na produção e em áreas pobres 

e regiões esvaziadas faz sentido. Isto é: necessitamos dispor de critérios sobre 

os quais se alicercem os dispêndios públicos de longo prazo. (KASZNAR, 

2000, apud PASSOS, 2017, p. 25). 
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2.1.2. Orçamento Público: Base e Instrumentos Legais  

 

Na tentativa de administrar a república, eis a necessidade do governo em arcar 

com as despesas relacionadas a sua gestão. Diante disto, essa verba é obtida, 

predominantemente, a partir de tributos pagos tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. 

E, além dos tributos, os gastos do governo também poderão ser financiados por outros 

tipos de receita, como a emissão de títulos, rolagem da dívida e empréstimos, por exemplo 

(ENAP, 2017). 

De acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o 

orçamento público: 

[...] é um instrumento de planejamento governamental em que constam as 

despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a 

arrecadação das receitas previstas. É o documento onde o governo reúne todas 

as receitas arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com esses 

recursos. É onde alocam os recursos destinados a hospitais, manutenção de 

estradas, construção de escolas, pagamentos de professores. É o orçamento 

onde estão previstos tosos os recursos arrecadados e onde esses recursos serão 
destinados. (BRASIL, 2021, n. p.). 

 

Outrossim, arremata Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 22:  

 

Trata-se de um instrumento de planejamento que espelha as decisões políticas, 

estabelecendo as ações prioritárias para o atendimento das demandas da 

sociedade em face da escassez de recursos. [...]. (ENAP, 2017, p. 7). 

 

Assim, além de instrumento de planejamento, o orçamento público também é 

dispositivo legal. No qual encontram-se elencados os recursos que serão utilizados pelo 

governo, advindos de impostos, taxas e contribuições – carga tributária. Sendo certo que, 

estes tributos serão revertidos em obras, serviços em prol da sociedade (ENAP, 2017). 

Como base legal é possível elucidar: 

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Institui os 

dispositivos constitucionais que tratam de matéria orçamentária infraconstitucional em 

seu Título VI (Da Tributação e do Orçamento), Capítulo II (Das Finanças Públicas); 

b) Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) – 

Regulamenta o art. 163 da Constituição da República de 1988, estabelecendo as normas 

balizadoras das finanças públicas no país, condicionando o gestor público à limites ante 

                                                             
22 Doutor em Economia pela Universidade Católica de Brasília. Auditor-Federal de Finanças e Controle 

da Secretaria do Tesouro Nacional. 
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a efetiva capacidade de gasto, buscando prevenir déficits fiscais que consubstanciem em 

desequilíbrio orçamentário; 

c) Lei 4.320/1964 – determina as normas gerais de Direito Financeiro para a 

elaboração e controle do orçamento público tanto da União como dos demais entes 

federativos, na forma do art. 5º, XV, b, da CRFB/88. Objetivando maior planejamento e 

transparência das informações contábeis e responsabilização de dos agentes 

governamentais; 

d) Decreto-Lei 200/1967 – busca atualizar a estrutura do orçamento-público, 

atribuindo-lhe viés programático por meio da utilização de instrumentos gerenciais de 

gestão na execução orçamentária. 

Já no que se refere aos instrumentos legais que compõem o orçamento público, 

cumpre destacar: o Plano plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 

Lei Orçamentária Anual (LOA). Os quais serão examinados a seguir. 

 

2.1.2.1. Plano Plurianual (PPA) 

 

O plano Plurianual trata-se de planejamento estratégico que define, por um 

período de quatro anos, as prioridades nacionais e regionais, através de metas na área 

da educação, saúde, transporte, saneamento, energia, etc. 

De acordo com Sérgio Ricardo de Brito Gadelha, o PPA  

[...] é um plano onde se encontram descritas todas as diretrizes para que a 

administração pública cumpra as metas e os objetivos planejados para todo o 

mandato do governante. É conhecido também como ‘’programa de governo’’, 

sendo o principal instrumento de planejamento das ações do gestor público. As 

diretrizes estão relacionadas aos grandes propósitos de atuação do governo 

para o período do mandato presidencial. Já os objetivos são desdobrados em 

programas, onde estão contidas as ações (projetos e atividades) (ENAP, 2017, 

p. 12). 

 

Impende destacar que, além da União, os Estados e Municípios possuem também 

suas próprias leis orçamentárias, bem como PPAs (ENAP, 2017). 

Finalmente, o Plano Plurianual (PPA) constitui-se como evidente avanço ao 

binômio orçamento-planejamento, sendo instrumento central da gestão pública, 

integrando o planejamento das políticas públicas à lógica orçamentária (ABRUCIO; 

GAETANI, 2006). 
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2.1.2.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias encontra-se referenciada no art. 165, §2º da 

CRFB/88, nos seguintes termos: 

§ 2º. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, 

disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. (BRASIL, 2021). 

Para Sérgio Ricardo de Brito Gadelha, a LDO é  

[..] a norma que estabelece metas e prioridades para o exercício seguinte, inclui 

as despesas de capital (investimento) para o exercício subsequente, orienta a 

Lei Orçamentária Anual (LOA), dispõe sobre mudanças na legislação 

tributária, estabelece a política de aplicação das agências de fomento e define 

as metas fiscais. (ENAP, 2017, p. 14). 

Desta forma, a LDO é verdadeira referência no direcionamento do gestor público, 

mediante o estabelecimento das despesas prioritárias que deverão ser contempladas pela 

LOA, seja informando o valor do reajuste do salário mínimo ou o valor destinado ao 

pagamento de cada exercício a fim de sanar a dívida pública.  

 

2.1.2.3.Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

A Lei Orçamentária Anual se consubstancia do orçamento público propriamente 

dito. Logo, traz a programação dos gastos governamentais – despesas - em cada esfera de 

atuação do gestor público, além da previsão das receitas, durante aquele exercício.  

Nesse diapasão a LOA estima as receitas e programas de despesa de cada ano de 

acordo com as prioridades estabelecidas pelo PPA e as regras delimitadas pela LDO. 

Portanto, resumidamente, temos os programas do PPA que apresentam as metas e os 

indicadores quantitativos do orçamento público; a LDO que elucida as metas e as 

prioridades de cada exercício (duração de um ano); e, a LOA que prevê os recursos para 

a execução da gestão pública. (ENAP, 2017) 

 

2.1.2.4.Lei de Responsabilidade Fiscal  

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal surge diante de um cenário de desequilíbrio 

dos gastos públicos, em virtude de déficits fiscais, elevada dívida pública, bem como 
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despesa pessoal, elevada carga tributária, guerra fiscal ente os Estados que assolava o 

país no início da década de 1990 (ENAP, 2017). 

Desta forma, fora promulgada lei a qual responsabilizava o gestor público pela 

utilização indiscriminada dos recursos do Estado. À despeito disto, dispõe Sérgio 

Ricardo de Brito Gadelha 

[...] a responsabilidade fiscal se constituiu em mecanismo norteador na busca 

do equilíbrio orçamentário-financeiro do Estado brasileiro, em cada uma de 
suas esferas de governo, para benefício de toda a sociedade brasileira. O 

legislador não quis que o gestor público se tornasse apenas um mero ordenador 

de despesas ou arrecadador de tributos, mas sim que todos os atos relacionados 

à realização ou à execução de receitas se processassem de forma planejada, 

responsável e transparente. (ENAP, 2017, p. 21). 
 

Destarte, a LRF nada mais é que um código de conduta direcionado ao 

administrador público, passando este a obedecer às normas e limites instituídos às 

finanças públicas, devendo prestar contas no que toca ao uso dos recursos perante à 

sociedade (ENAP, 2017, p. 22). 

No que concerne ao escopo da LRF e do seu liame com a LDO, após sua 

promulgação, ocorreram as seguintes modificações no cenário orçamentário, tais quais:  

estabelecimento de prerrogativas sobre o equilíbrio entre receitas públicas a ser 

estabelecido pela LDO; bem como a criação de critérios e formas de limitação de 

empenho na ocorrência de arrecadação inferior ao esperado, comprometendo as metas de 

resultado nominal e primário; necessidade de reconduzir a dívida pública aos limites 

estabelecidos mediante à limitação das despesas obrigatórias de caráter continuado, 

transparência da utilização dos recursos pelas entidades públicas e privadas prestadoras 

de serviços públicos  (ENAP, 2017, p. 24). 

 

2.1.3. Despesas Públicas, Política Econômica e Fiscal: Reflexos práticos perante à 

Sociedade  

 

De acordo com o estudo trazido pelo ENAP, as receitas públicas se traduzem no 

montante total de recursos recolhidos pelo Tesouro Nacional e que se encontram 

incorporados ao patrimônio Estatal. De tal forma, que atendem o custeio das despesas e 

necessidades da máquina pública (ENAP, 2017). 

Nesse contexto, a receita pública é composta pelo ingresso – orçamentário ou 

extraorçamentátio - e pelas despesas – discricionária ou obrigatória, primárias ou 

financeiras - conforme passa a demonstrar.  
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As receitas públicas podem ser classificadas em derivadas ou originárias. Esta, 

concerne às receitas provenientes do patrimônio do estado, ou seja, aquela auferida por 

meio de privatizações, concessões ou alienações do patrimônio público, - em linhas 

gerais, são veiculadas às cobranças de serviços prestados pelo Estado decorrentes de 

atividades exploradas pela administração pública. Já as receitas derivadas, são obtidas 

através do poder de polícia exercido pelo Estado em tributar a população. Logo, a 

soberania estatal trata-se de alicerce ante à exigência da carga tributária perante à 

sociedade. Destaca-se ainda que, em se tratando de mandamento impositivo, a carga 

tributária exigida possui respaldo constitucional, a fim de que a renda seja utilizada para 

o financiamento de atividades governamentais. 

Os ingressos orçamentários se referem aos recursos financeiros direcionados ao 

erário. Desta forma pertencendo ao patrimônio do poder público e consubstanciando de 

saldo financeiro previsto na LOA. Entretanto, os ingressos extraorçamentários 

representam apenas entradas compensatórias e não integram a LOA (ENAP, 2017). 

As estimativas das receitas constituem uma fase substancial do processo de 

elaboração do orçamento, tendo em vista que as estimativas das despesas públicas se 

depreendem desta arrecadação estimada. Contudo, devem ser reconhecidas a 

sazonalidade, tipicidade e a historicidade – efeitos dos preços, PIB e inflação -, 

relacionadas à arrecadação, a fim de que se possa estimar através de uma projeção. 

Outrossim, destaca-se a legislação tributária, que poderá ser objeto de mudanças no 

período de exercício, impactando diretamente no tributo estimado (ENAP, 2017). 

 A composição do orçamento público é executada por um conjunto de leis que 

autorizam o chefe do poder executivo – na esfera federal, estadual e municipal -, a realizar 

as despesas públicas necessárias ao devido atendimento das demandas da sociedade. 

Assim, todos os gastos do governo devem estar previstos no orçamento. E, à título de 

exemplo, é possível citar o pagamento de salários do funcionalismo público, valor 

estimado destinado ao pagamento dos precatórios, à compra para o fornecimento de 

medicamentos pelo SUS, à construção de escolas, hospitais, além da manutenção de 

prédios, restauração das estradas, entre outros que tais. Portanto, o orçamento público 

nada mais é que, o valor estimado da receita pública, compreendendo o que se pretende 

arrecadar e despender dos cofres públicos.  

Neste diapasão, é imperioso que o orçamento público seja bastante objetivo. Tal 

fato encontra previsão no art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

101/00), o qual discorre:  
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Art. 12. 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. (BRASIL, 2000). 

 

Assim, conforme preceitua Sérgio Ricardo de Brito Gadelha:  

[...] quando se elabora o orçamento no âmbito da administração pública, a 

previsão de receitas constituição fator importante, pois é por meio dessa 
previsão que serão fixadas as despesas do orçamento, bem como o montante 

de recursos que será destinada aos programas governamentais para o exercício 

financeiro subsequente. (GADELHA, 2017, in ENAP, 2017, p. 8) 

 

E, arremata: 

Claro que, por se tratar de uma previsão estimativa, é como que a receita 

efetivamente realizada seja diferente daquela receita projetada, cuja 

informação só se obtém encerramento do exercício, podendo gerar a 
descontinuidade de programas por falta de recursos. (ENAP, 2017, p. 8) 

 

Ainda de acordo com o Doutor em Economia pela UCB, diversos são os fatores 

pelos quais a previsão pode não coincidir com receita daquele exercício. De tal forma que 

o aumento de contribuintes inadimplentes; evasão e sonegação fiscal; queda da atividade 

econômica derivada de crises; além de estimativas imprópria de arrecadação, constituem 

hipóteses que reverberam em uma incompatibilidade entre a expectativa e a realidade 

orçamentária.  

Já no que se refere às despesas orçamentárias, estas são classificadas em 

discricionárias e obrigatórias. Estas, são aquelas cujo gestor público está vinculado a 

executar e decorrem da obrigatoriedade determinada pela lei. À título de exemplo 

podemos citar o pagamento de precatórios estabelecidos nas sentenças judiciais; o salário 

do funcionalismo público; previdência social; gastos com educação e saúde, entre outros. 

Em se tratando das despesas discricionárias, estas são estabelecidas pela disponibilidade 

de recursos orçamentários. Ou seja, cabe ao governo executá-las ou não baseando-se na 

sua livre escolha sobre a gestão da máquina pública.  

Em que pese a realização das despesas discricionárias não estarem determinadas 

por nenhum ato legal, devem observar o compromisso em atender algumas regras 

constitucionais – observar o piso de despesas com a educação e saúde, também 

denominadas “proteções orçamentais”. Tais despesas repercutem na manutenção de 

programas de governo, investimento no PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 
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23-, construção de escolas, hospitais, compras de equipamentos em prol do funcionamento 

da máquina pública e a fim de atender os anseios da população ante à prestação de bens 

e serviços.  

Em geral, essas despesas discricionárias reputam-se primordiais à manutenção da 

máquina governamental, sendo verdadeira estrutura programática. Dito isso, entre as 

despesas discricionárias, existem as despesas que o governo considera como sendo 

despesas prioritárias, as quais precedem quando indicadas à LOA ante as demais, ficando 

aprioristicamente preservada no que concerne à eventual corte de gastos. 

Impende destacar, que a elaboração da LOA se sujeita à previsão das receitas 

orçamentárias, bem como da fixação de despesas obrigatórias - com a transferência de 

precatórios, despesas do funcionalismo público, gastos mínimos em saúde e educação, 

além de despesas decorrentes da dívida pública; e, por fim, da fixação das despesas 

discricionárias, as quais são realizadas alocando recursos para atividade e políticas 

públicas (ENAP, 2017). 

Gadelha traz como exemplo para visualizarmos esta projeção de receita o exemplo 

do IRPF – Imposto de Renda sobre a Pessoa Física. De tal forma que, este tributo depende 

de parâmetros de massa salarial da economia – aspecto de valor; número total de 

contribuintes para aquele exercício – aspecto quantitativo; e como parâmetro legislativo, 

eventuais correções da tabela do referido imposto. Desta forma, são mensurados 

conjuntamente o aspecto de valor; bem como o quantitativo e o legislativo, a fim de 

estabelecer uma estimativa do que será arrecado à título daquele tributo para incorporar 

na projeção orçamentária do Estado.  

De acordo com Vignoli e Funcia  

[...] a estimativa da receita representa a capacidade de financiamento das 

políticas públicas de todas as áreas do governo e, desta forma, significa um dos 

fatores condicionantes para a definição do detalhamento de despesa anual, de 

acordo com a perspectiva da gestão fiscal responsável na dimensão do 

equilíbrio das contas públicas. Assim, a projeção realista de receita deve ser 

feita a partir da análise histórica, da conjuntura e das alterações que, 
eventualmente, forem realizados na legislação tributária, inclusive em termos 

de renúncia fiscal. Não basta considerar a tendência histórica da arrecadação 

sem incorporar o cenário da conjuntura política econômica condiciona a 

política fiscal do governo. (VIGNOLI E FUNCIA, 2014, apud GADELHA, 

2017, p. 11). 

                                                             
23 No PAC, uma das despesas prioritárias está associada ao programa Minha casa, Minha vida, que tem por 

objetivo promover a produção, aquisição ou requalificação de imóveis residenciais urbanos ou rurais por 

famílias de baixa renda, de forma a reduzir o déficit habitacional brasileiro (ENAP, 2017, p. 11) 
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Ante ao exposto, considera-se imprescindível à formulação da proposta 

orçamentária, uma análise à luz de uma projeção de receita, sempre se baseando na 

conjuntura político-econômica instaurada no país. Condicionando, portanto, as despesas 

públicas - especialmente as discricionárias -, a uma política econômica 24 balizada pela 

razoabilidade do gestor público em promover o equilíbrio entre o desembolsado e o valor 

arrecadado em prol do interesse público. Outrossim, evitando o comprometimento do 

orçamento, o que acarretaria em prejuízo no funcionamento da máquina pública.   

Neste diapasão, além da política econômica é preciso verificar a política fiscal do 

Estado. Desta forma, compreende-se como política fiscal aquela referente à atuação do 

governo no que tange à arrecadação de tributos e a destinação dos seus gatos. Logo, em 

que pese as mudanças não incutirem diretamente na esfera macroeconômica, seus 

resultados são sentidos indiretamente nos âmbitos da inflação, balança comercial, dívida 

pública, empregos e no PIB. 

A política fiscal restritiva envolve o aumento da carga tributária e diminuição dos 

gastos públicos em prol da ampliação dos valores a serem arrecadados no exercício. Tal 

política é utilizada nos casos de endividamento – saldar a dívida pública -, ou a fim de 

conter as elevadas taxas de inflação. A exemplo desta política é possível citar o 

congelamento dos vencimentos do funcionalismo público.  

Já a política fiscal expansiva é evidenciada pela redução da carga tributária, 

aumentando a renda disponível ao contribuinte, o que estimula o consumo e a geração de 

empregos. Contudo, diminui a arrecadação do Estado, além de estimular a inflação.   

Em linhas gerais, a descontinuidade ou implementação de novos programas 

sociais depreende da disponibilidade orçamentária. Noutras palavras, do resultado prático 

do balanço entre as despesas e o ingresso nos cofres públicos, constatando a viabilidade 

da política pública ou da sua descontinuidade.  

 

2.1.4. Orçamento Público: Elaboração e Controle Orçamentário 

 

O ciclo orçamentário depreende-se de um conjunto de tarefas exercidas sob o 

ímpeto de produzir, aprovar e executar a Lei Orçamentária Anual (LOA).  

                                                             
24 A política econômica envolve cada uma das três funções clássicas de governo (alocativa, distributiva e 

estabilizadora) e visa, entre outros objetivos básicos: contribuir para o crescimento econômico; controlar a 

inflação; reduzir a taxa de desemprego; buscar o equilíbrio fiscal (evitar que o governo gaste mais do que 

arrecada); etc. (ENAP, 2017, p. 5). 
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Inicialmente, a fase de elaboração é realizada mediante propostas orçamentárias 

elaboradas por cada órgão que compõe a administração pública, sendo encaminhados em 

primeiro momento à Secretaria de Orçamento Federal para a consolidação e, 

posteriormente encaminhada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

para que este envie ao Presidente da República. Sendo esta competência chancelada pelo 

art. 84, XXIII da CRFB/88.25 

O processo de alocação dos recursos no orçamento compõe-se das seguintes 

etapas: fixação da meta fiscal; projeção das receitas projeção das despesas obrigatórias; 

apuração de despesas discricionárias. 

Conforme estabelece Ricardo de Brito Gadelha, cabe à Secretaria de Orçamento 

Federal (SOF) distribuir os limites disponíveis para realização de despesas discricionárias 

aos setores do poder Executivo. À Secretaria de Orçamento Federal compete o papel de 

coordenar, consolidar e supervisionar elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 

Lei Orçamentária Anual, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social, 

estabelecer as normas necessárias à elaboração implementação dos orçamentos federais 

sob sua responsabilidade e proceder sem prejuízo da competência atribuída aos outros 

órgãos de acompanhamento da execução orçamentária (ENAP, 2017). 

A fase de aprovação é introduzida a partir do recebimento do plano orçamentário 

(PLOA) pelo Congresso Nacional. O poder Legislativo analisa o plano e, além de possuir 

a prerrogativa de alterá-lo com base em alguma reformulação metodológica, redefinição 

dos parâmetros de projeção, ou mesmo reavaliação cenário econômico, também poderá 

inserir emendas ao orçamento e, após a análise devem devolver a peça orçamentária ao 

poder Executivo, para que o Presidente da República sancione ou vete o projeto de lei. 

Após sancionada, o poder Executivo dará início à Execução Orçamentária. (ENAP, 

2017). 

Imperioso dizer que é através do orçamento que o cidadão identifica a destinação 

dos recursos que o governo recolhe sob a forma de tributos. Sendo certo que nenhuma 

despesa pública pode ser realizada sem estar fixada no orçamento público. (ENAP, 2017) 

                                                             
25 Art. 84. 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; 
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Nota-se que, ao passo que a elaboração da proposta orçamentária é realizada pelo 

poder Executivo26, e posteriormente submetida ao crivo do poder Legislativo27, não há 

qualquer menção à participação do poder Judiciário. Tal fato decorre da sua função 

precípua na interpretação e aplicação das leis no caso concreto. Desta forma, podemos 

dizer que o conhecimento da reserva orçamentária do Estado por parte do Poder Judiciário 

é deveras precário.  

 

2.1.5. Sequestro dos Recursos Públicos 

 

Na tentativa de garantir o pleno usufruto das políticas públicas, o vertiginoso 

processo de judicialização destas políticas acarreta diversos impactos negativos aos cofres 

públicos, à medida que, o judiciário vem adjudicando o sequestro nos cofres públicos.  

Em reportagem do Fernando Teixeira sobre o governo do Estado do Rio Grande 

do Sul:  

[...] está vivendo uma nova fase de disputa judicial pelo fornecimento de 

remédios não-disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Estado 

acumula 20 mil ações envolvendo medicamentos e as despesas com as ordens 

judiciais saltou de R$ 11 milhões em 2005 para R$ 30 milhões no ano passado. 

(TEIXEIRA, apud TORRES, 2006, p. 85). 

Em síntese, o doutrinador Ricardo Lobo Torres traz à luz a temática discorrendo 

sobre a proporção dos prejuízos à Administração Pública com o exemplo ocorrido no 

estado do Rio de Janeiro  

o Juiz da 1ª e da Juventude resolveu bloquear recursos do Tesouro Municipal 
porque o Prefeito César Maia não havia procedido ao emprenho das quantias 

previstas no orçamento para a construção de creches28; a decisão foi provocada 

pelo Ministério Público, que alegou inclusive ‘o justo receio de que tais verbas 

sejam aplicadas em programas outros que não os destinados a criança e 

adolescentes, a exemplo do museu Gugenheim – Rio e outros projetos da 

                                                             
26 Cabe ao executivo a administração do estado, observando as normas vigentes no país, além de governar 

o povo, executar as leis, propor planos de ação, e administrar os interesses públicos. Este poder é exercido, 

no âmbito federal, pelo presidente da república, juntamente com os ministros que por ele são indicados, os 

secretários, os conselhos de políticas públicas e os órgãos da administração pública. é a ele que competem 

os atos de chefia de estado, quando exerce a titularidade das relações internacionais e de governo e quando 
assume as relações políticas e econômicas. Além disso, o presidente dialoga diretamente com o legislativo, 

tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo congresso nacional. 
27 ‘’Ao Legislativo cabe legislar (ou seja, criar e aprovar as leis) e fiscalizar o Executivo, sendo ambas 

igualmente importantes. Em outras palavras, exerce função de controle político-administrativo e o 

financeiro-orçamentário. Pelo primeiro controle, cabe a análise do gerenciamento do Estado, podendo, 

inclusive, questionar atos do Poder Executivo, pelo segundo controle, aprovar ou reprovar contas 

públicas.’’ A separação dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. SANTANA, Gustavo. 

https://www.politize.com.br/separacao-dos-tres-poderes-executivo-legislativo-e-judiciario/. Acesso: 31 de 

agosto de 2021 
28 RIO DE JANEIRO. 1ª Vara da Infância e da Juventude. TJRJ. Proc. 2003.710.004869-8. Ação Civil 

Pública, decisão de 12.08.03 
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prefeitura’ O então presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Des. Miguel 

Pachá, deferiu o pedido de suspensão da decisão judicial requerido pelo 

Município, alegando: ‘’ a hipótese revela o manifesto risco de grave lesão às 

finanças e à ordem públicas, esta última estendida em seu aspecto 

multifacetário, porque a decisão, além de adentrar nas questões atinentes a 

mérito administrativo, compromete o planejamento orçamentário que, repita-

se é de exclusiva competência do administrador público.  

[...] a partir de hipótese especialíssima prevista na CF (art. 100, § 2º: 

preterimento do direito de precedência no julgamento de precatório), o 

Judiciário passa a fazer uso de sequestro de recursos do Estado em casos não 

previstos na Constituição, na lei ordinária nem no direito comparado, 
desarticulando perigosamente as finanças públicas. Ao revés de judicializar as 

políticas públicas referentes ao mínimo existencial, estão preferindo os 

Tribunais judicializar as políticas orçamentárias. (TORRES, 2008, p. 84).  

‘ 

Ora, fato evidente reside na existência de um único orçamento, o qual é 

nitidamente afetado pelas decisões pugnando pelo bloqueio das contas públicas. De tal 

forma que, o valor que sofre sequestro, será obrigatoriamente destinado àquela política 

pública – no caso em tela, orçamento para construção da creche -, no entanto, torna por 

inviabilizar às demais políticas públicas, as quais – cumpre frisar -, provêm do mesmo 

orçamento. Neste caso, acarretando tanto em prejuízo financeiro quanto à organização da 

atividade gestora realizada pelo Executivo. 

 

2.1.6. Papel do Poder Judiciário na Efetividade dos Direitos Sociais: Desafio à 

harmonia dos três poderes 

 

Como questão que merece ser suscitada à atenção, tem-se o papel do judiciário 

em assegurar os direitos sociais, culturais e econômicos. Para tanto, a implementação 

destes direitos – de segunda geração -, está condicionada a uma prestação estatal, 

demandando o seu custeio (LENZA, 2016). 

A efetividade dos direitos sociais se traduz através das prestações materiais em 

uma atuação positiva do Estado. Em síntese, a atuação do judiciário a fim de assegurar a 

execução dessas políticas públicas tem gerado diversas discussões.  

De um lado, aquele que sinalizam uma latente intromissão do Poder Judiciário no 

âmbito administrativo, por meio de excessos e exorbitando o controle da legalidade, 

sobrevindo a colidir com o mérito da atuação administrativa. Desse modo, conforme 

assevera José Afonso da Silva 29 

[...] o movimento ou a prática que conduz o Judiciário a intrometer-se nas 

atividades da Administração Pública, a título de verificar a ocorrência de 

improbidade. Preocupa, contudo, a possibilidade real de o Judiciário se incumbir 

                                                             
29 José Afonso da Silva utiliza esse argumento para demonstrar o que considera como “judiciarismo” (apud 

GROTTI,2006)   
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da função de guarda da moralidade pública e, a pretexto de exercê-la, avançar ao 

fundo do mérito, da oportunidade e conveniência de atividade da Administração 

Pública. No âmbito municipal isso já vem acontecendo de modo preocupante. 

Não se trata aqui da velha questão do governo dos juízes, mas de uma forma de 

controle de ações governamentais, que, por ir além da razoabilidade a que se há 

de ater a jurisdição, terá forte conteúdo político a entravar a ação do governante. 

(SILVA, apud GROTTI, 2006, p. 63). 

 

De modo diverso, há aqueles que advogam no sentido de a possibilidade das 

normas programáticas legitimarem o particular a exigir uma prestação positiva do Estado 

ante ao provimento dos Direitos Sociais. Consoante sustenta Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen que o poder judiciário deverá proporcionar a garantia de aplicação dos 

direitos sociais, no momento em que julgar “ações civis públicas que visem a impor 

obrigações de fazer aos administradores, omissos na implantação das políticas públicas 

da ordem social fixadas na Constituição Federal” (FRISCHEISEN, 2000, p. 106-107). O 

autor prossegue:  

Na hipótese da propositura de ação civil pública, visando à obrigação de fazer 

para a administração a implantação de um direito social, que pertence, 

portanto, a mais uma pessoa, podendo mesmo pertencer a todos no 

comunidade, o juiz deverá dizer, então, qual é a obrigação da administração, o 

que muitas vezes implica uma opção entre várias possibilidades, devendo 

magistrados verificar, dentro ditames constitucionais e legais, qual delas causa 
maior benefício o melhor dano para comunidade e seus integrantes, 

considerados quer individualmente, quer coletivamente. (FRISCHEISEN, 

2000, p. 106-107). 

 

Impende destacar que, o papel do judiciário em resguardar a legalidade dos atos 

estatais é indiscutível, ademais, nos casos em que deverá julgar ações civis públicas, as 

quais envolvem direitos difusos e coletivos. Logo, através de um juízo de legalidade, ao 

qual está legitimado, o judiciário irá salvaguardar o interesse público promovendo os 

direitos sociais, mas sob os limites de sua competência institucional. 

Para Cíntia Lucena, em que pese as ações muitas vezes não estarem previstas 

diretamente na legislação, a constituição resguarda o direito à saúde, podendo invoca-lo 

a qualquer tempo, desde que haja risco à continuidade da vida humana, que somente será 

garantida após ato comissivo estatal. Tal fato decorre da dignidade da pessoa humana, 

cabendo ao judiciário, portanto, determinar o cumprimento da obrigação (LUCENA, 

apud GROTTI, 2006) 

Em síntese, elementar pontuar sobre a decisão emblemática proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, consagrando seu posicionamento à despeito do tema:  

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição 

da república (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por 

cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 
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incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que 

visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o 

acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - 

O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste 

a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 

atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que 

por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 

INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 

TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 
INCONSEQUENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da 

Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que 

compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 

Brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, 

sobe pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas 

pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS 

CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programa de 

distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àqueles 
portadores do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da 

Constituição da República (arts. 5º, caput e art. 196) e representa, na concreção 

de seu alcance, um gesto reverente solidário de apreço à vida e a saúde das 

pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a 

consciência de sua própria humanidade e da sua essencial dignidade. 

Precedentes do STF. (AGRRE – 271.286/RS, 2ª T., Rel Min, Celso de Mello, 

v.u.j. 12.09.2000, DJ 24.11.2000) 

 

Em relação ao marco decisório citado supra, Américo Bedê Freire Junior, 

argumenta sobre a existência de uma alteração da concepção das normas constitucionais, 

passando intérprete a ter o dever de implementar a Constituição no caso concreto. Frisa 

ainda que, não pretende colocar o Judiciário acima dos demais poderes, respeitando a 

função que foi outorgada ao executivo e ao legislativo a tarefa de proporcionar a 

efetivação da constituição. Contudo, quando tal incumbência não é cumprida, não pode 

ser o co-ator desta omissão, reduzindo a Constituição a mera folha de papel, restando 

ausente sua relevância jurídica (FREIRE JUNIOR, 2005, apud GROTTI, 2006). 

Contudo, em se tratando de um orçamento de recursos financeiros de caráter 

finito, a participação do judiciário na efetivação de direitos sociais tem-se mostrado 

emblemática. À medida que, por diversas vezes acabam interferindo no exercício do 

poder Executivo em sua função precípua de administrar a máquina pública. E, por que 

não dizer, fragilizando o sistema de freios e contrapesos30, princípio alicerce da harmonia 

                                                             
30Nesse sentido, Dallari (1991) aborda a separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional. 

“[..] o sistema de separação dos poderes, consagrado nas Constituições de quase todo o mundo, foi 

associado à ideia de Estado Democrático e deu origem a uma engenhosa construção doutrinária, conhecida 

como sistema de freios e contrapesos. Segundo essa teoria, os atos que o Estado pratica podem ser de duas 

espécies: ou são atos gerais ou são especiais. Os atos gerais, que só podem ser praticados pelo poder 

legislativo, constituem-se na emissão de regras gerais e abstratas, não se sabendo, no momento de serem 
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entre os três poderes – Executivo, Judiciário e Legislativo -, tão caro à manutenção da 

democracia. 

Nesse mesmo sentido, Ricardo Lobo Torres traça crítica ao julgado maximalista 

proferido pelo ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, asseverando 

que a construção da decisão foi marcada pela ausência de eficácia jurídica concreta sobre 

a conceituação do núcleo consubstanciado no mínimo existencial31. Noutras palavras, 

sendo a construção da decisão meramente doutrinária, acarretando numa confusão sobre 

os direitos fundamentais com os sociais e econômicos32. Desta forma, reduzindo a reserva 

do possível33 à mera indisponibilidade financeira do Estado 34e ratificando a competência 

da jurisdição constitucional através do controle das políticas públicas implementadoras 

dos direitos sociais35 (TORRES, 2008). 

                                                             
emitidas, quem elas irão atingir. Dessa forma, o poder legislativo, que só pratica atos gerais, não atua 

concretamente na vida social, não tendo meios para combater abusos de poder nem para beneficiar ou 

prejudicar uma pessoa ou a um grupo em particular. Só depois de emita a norma geral é que se abre a 
possibilidade de atuação do poder executivo, por meio de atos especiais. O executivo dispõe de meios 

concretos para agir, mas está igualmente impossibilitado de atuar discricionariamente, porque todos os seus 

atos estão limitados pelos atos gerais praticados pelo legislativo. E se houver exorbitância de qualquer dos 

poderes surge a ação fiscalizadora do poder judiciário, obrigando cada um a permanecer nos limites de sua 

respectiva esfera de competência.” (DIMOULIS, 2008, p. 145-146) 
31 ADPF 45 – MC/DF, Decisão de 29.04.04, transcrita no informativo do STF nº 345/2004 ‘’Ementa. 

Arguição 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’’. (Apud. TORRES, 2008, p. 85-86) 
32 Ex Ministro Celso de Mello (2004), aponta: “Essa eminente atribuição conferida ao Supremo Tribunal 

Federal põe em evidencia, de modo particularmente expressivo, a dimensão política da jurisdição 

constitucional conferida a esta Corte, que não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os 

direitos econômicos, sociais e culturais – que se identificam, enquanto direitos de segunda geração, com as 

liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161. Rel. Min. Celso de Mello) -, sob pena de o Poder 

Público, por violação positiva ou negativa da Constituição, comprometer, de modo inaceitável, a 

integridade da própria ordem constitucional.” (TORRES, 2008, p. 86)  
33 Ideal traçado pela doutrina alemã e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, o qual defende a 

ideia de que os direitos sociais a prestações materiais dependem da real disponibilidade de recursos 

financeiros por parte do Estado, disponibilidade esta que estaria localizada no campo discricionário das 

decisões governamentais e parlamentares, sintetizadas pelo orçamento público. (SARLET; FIGUEIREDO. 
2008, p. 29) 
34 “Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da ‘reserva do possível’, ao processo de 

concretização dos direitos de segunda geração – de implementação sempre onerosa -, traduzem-se em um 

binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face 

do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas 

as prestações positivas por ele reclamadas.” (Ex Ministro Celso de Mello, 2004, apud TORRES, 2008, p. 

86) 
35 “Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a cargo 

daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que 

não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder 

Executivo.” (Ex Ministro Celso de Mello, 2004, apud TORRES, 2008, p. 86) 
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Apesar das divergências existentes, é possível constatar a evidente contribuição 

do judiciário no controle das políticas públicas, garantindo a efetivação dos direitos 

sociais. No entanto, não há como olvidar que, a competência do judiciário para decidir 

sobre prioridades na Administração Pública é seriamente questionável.  Desse modo, nos 

dizeres de Adilson Abreu Dallari: 

 [...] isso viola o princípio da separação dos poderes (ou, mais exatamente, de 

funções governamentais), agride o princípio representativo, não se coaduna 
com planejamento democrático e desmantela todo o sistema de elaboração e 

execução orçamentária. (DALLARI, 1991, apud GROTTI, 2006). 
 

De forma análoga, aponta Canotilho sobre a problemática: sendo incompatível 

tamanha intervenção do judiciário, pois em que pese se tratarem de direito sociais – 

direitos tidos como fundamentais -, demandam prestação estatal. Sendo certo que, os 

juristas não detêm a exata dimensão do orçamento, culminando na inobservância da 

análise econômica à luz do direito. (LENZA, 2017) 

O doutrinador, outrossim, conceitua esta dogmática – indeterminação - que 

permeia os direitos sociais e econômicos, como “camaleão normativo”. Tal concepção 

resta-se respaldada pela repercussão na instabilidade jurídica no que concerne à 

concessão das políticas públicas. De modo que, mesmo adstritos à parâmetros jurídico-

dogmáticos os direitos sociais encontram-se cobertos por uma ‘nebulosa normativa’. 

(CANOTILHO, 2003) 

 

2.1.7. PLOA 2022: Impasses do Planejamento Orçamentário na Atualidade 

 

Corroborando com a linha de raciocínio elucidada supra, hodiernamente, a PLOA 

2022 tem sido alvo de constantes críticas e incertezas no que se refere ao planejamento 

orçamentário do governo para o ano subsequente.   

Aprioristicamente, é necessário destrinchar o conceito da PLOA. A PLOA 

compreende ao projeto de Lei Orçamentária Anual elaborada pelo poder Executivo e 

posteriormente submetida à apreciação do Congresso Nacional. A fase de elaboração do 

orçamento para o exercício anterior é enviada até 31 de agosto. Em seguida, a proposta 

orçamentária de cada órgão é encaminhada à Secretaria de Orçamento Federal (SOF), 

para sua consolidação e posteriormente encaminhado ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, que ao final enviará ao chefe do poder Executivo (ENAP, 

2017). 
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Logo após o aval do Presidente da República – na forma do art. 84, XXIII, da 

CRFB/88 -, a PLOA é enviada ao Congresso, objetivando maior interação entre o órgão 

central e as unidades orçamentárias para identificar as necessidades que por ela devem 

ser abarcadas, dentro das possibilidades fáticas de estimativa da receita orçamentária 

(ENAP, 2017). 

O processo de alocação dos recursos é determinado através das seguintes etapas: 

fixação de meta fiscal; projeção de receitas; projeção das despesas obrigatórias; apuração 

das despesas discricionárias. E, é na fase de aprovação que o Poder Legislativo poderá 

aprovar, devolver ao Executivo, ou emendar a peça orçamentária (ENAP, 2017). 

Após a aprovação – com ou sem emendas, a PLOA é encaminhada novamente ao 

Executivo, que poderá vetá-la, ou sancioná-la. Neste último cenário, a PLOA é convertida 

em lei – LOA, e terá o início da sua execução no primeiro dia do exercício seguinte. 

Em síntese, impende destacar que a questão controvertida suscitada sob à análise 

da PLOA 2022, reside na ausência de previsão do reajuste do funcionalismo público 

federal, à medida que, a peça orçamentária (PLN 19/21)36 destrinchou com pouca clareza 

sobre o assunto.  

O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno 

Funchal (2021, n. p.) assegura:  

O Orçamento já está muito apertado. Mas tendo algum tipo de mudança por 

conta do que está em discussão sobre o pagamento de precatórios, vão ser 

definidas as prioridades no Orçamento (com o novo espaço que seria aberto). 

Outras discussões serão feitas ao longo do processo orçamentário.  
 

Desta forma, tem-se um caso prático em que o gestor público, em que pese a 

latente demanda pelo reajuste fiscal – haja vista que, desde o início do mandato não houve 

se quer nenhum reajuste ao funcionalismo público federal -, tal requisição não merece 

prosperar, à medida que, diante da realidade fática, não há margem orçamentária para 

tanto. O que, paralelamente, poderia inviabilizar as demais áreas que demandam o custeio 

do Estado, como a pagamento da previdência social, por exemplo.  

 

                                                             
36 Despesa - O gasto com pessoal previsto para 2022 ficou menor que o de 2021. De acordo com os dados 

do PLOA 2022, o montante será de R$ 342,798 bilhões, o equivalente a 3,6% do Produto Interno Bruto 

(PIB). O total é inferior ao previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), divulgada no início de 

agosto, que indicava inicialmente gasto de R$ 346,328 bilhões (3,9% do PIB). E embora o valor nominal 

seja superior ao do ano passado (R$ 332,355 bilhões) é menor em percentual do PIB (era 3,8%). Para os 

servidores, em 2022, ainda estão reservados, R$ 13,709 bilhões (0,01% do PIB) para sentenças judiciais. 

(CORREIRO BRAZILIENSE, 2021). 
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2.2. Os Obstáculos de Natureza Orçamentária  

 

2.2.1. Reserva do Possível: conceito e aspectos gerais 

 

Amiúde, o conceito da reserva do possível é associado, de forma equivocada, 

como a maneira de legitimar o Estado a eximir-se de suas obrigações à prestação das 

políticas públicas e, consequentemente, à promoção dos direitos sociais. Quando na 

verdade é refletido como a incapacidade de compatibilização entre os recursos estatais – 

limitados -, atenderem à todas as demandas sociais, as quais em um contexto de um 

Estado democrático de direito, se ampliam progressivamente (FALSARELLA, 2012). 

Em síntese, constitui-se como o princípio da reserva do possível a máxima da 

insuficiência dos recursos estatais para efetivar todos os direitos sociais previstos da 

Constituição, relacionando-se ao contexto econômico vivenciado pelo Estado. Nada mais 

que a limitação à execução dos direitos fundamentais de segunda geração 

(FALSARELLA, 2012). 

De acordo com Christiane Falsarella 37,  a origem da expressão “reserva do 

possível” se deu pela primeira vez no Tribunal Constitucional Federal Alemão, em 

julgamento proferido em 18 de julho de 1972. A decisão analisou a constitucionalidade 

no caso concreto a respeito das normas estaduais que regulamentavam o ingresso nas 

universidades públicas de Hamburgo e da Baviera. Em virtude do exaurimento das vagas 

no curso de medicina, o estado estabeleceu limitações à admissão na universidade. 

Ato contínuo, tal fato contribuiu para o questionamento de eventual ofensa ao 

artigo 12, I, da Constituição Alemã, o qual versava sobre a liberdade profissional. Uma 

vez que, acreditava-se que a limitação ao acesso na universidade seria flagrante violação 

a este princípio tão caro ao Estado Social. 

No entanto, em que pese constituir-se como evidente restrição à liberdade 

profissional, o Tribunal entendeu: 

[...] ser possível restringir o acesso aos cursos de medicina, uma vez que os 

direitos sociais de participação em benefícios estatais se encontram sob a 

reservado possível, no sentido de estabelecer o que pode o indivíduo, 

racionalmente falando, exigir da coletividade. (SCHWABE, 2012, p. 3)  

 

Já no que concerne à capacidade financeira do Estado, o Tribunal pontua 

                                                             
37 Mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP) e em Ciência 

Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Procuradora do Estado de São Paulo. 
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Fazer com que os recursos públicos só limitadamente disponíveis beneficiem 

apenas uma parte privilegiada da população, preterindo-se outros importantes 

interesses da coletividade, afrontaria justamente o mandamento de justiça 

social, que é concretizado no princípio da igualdade. (SCHWABE,1972, apud 

FALSARELLA, 2012, p. 3)  

Nesse sentir, Falsarella aponta que o termo “reserva do possível” foi utilizado, 

primordialmente, como expressão possível de ser invocada sob o contexto da 

impossibilidade de conceder aos indivíduos prestações por eles reivindicadas, quando 

incompatíveis – não razoáveis -, com os desígnios e limitações estatais. E, arremata 

Desse modo, verifica-se que a ideia de reserva do possível para o Tribunal 

Federal Alemão não se relaciona necessariamente com as possibilidades fáticas 

em termos de disponibilidade financeira, mas com o que é racional ao 

indivíduo exigir do Estado e, consequentemente da sociedade. Caberia, então, 

à sociedade determinar a razoabilidade ou não da pretensão. De acordo com o 

Tribunal. ‘’o pensamento das pretensões subjetivas ilimitadas às custas da 
coletividade é incompatível com a ideia de Estado social. (FALSARELLA, 

2012, p. 4). 

 

A noção de reserva do possível serviria, portanto, como um limite às pretensões 

dos indivíduos em tema de direitos sociais de participação em benefícios estatais, com 

base em um critério de proporcionalidade.  (FALSARELLA, 2012) 

Atualmente, o conceito é bem explanado por diversos doutrinadores, cuja ótica do 

princípio é observada de diferentes maneiras.  No entanto, cumpre destacar que 

atualmente, em que pese não haver qualquer perspectiva pacífica na doutrina, majoritária 

parte desta se filia à sua aplicação somente em casos excepcionalíssimos, nos casos em 

que não implique restrições aos direitos fundamentais, conforme será elucidado a seguir.  

Em Portugal, Canotilho traça crítica veemente à reserva do possível, à medida que 

Rapidamente se aderiu à construção dogmática da reserva do possível 

(Vorbehalt des Möglichen) para traduzir a ideia de que os direitos sociais só 

existem quando e enquanto existir dinheiro nos cofres públicos. Um direito 

social sob ‘’reserva dos cofres cheios’’ equivale, na prática, a nenhuma 

vinculação jurídica. ’’  (CANOTILHO, 2003, p. 481). 

 

O conceito se tornou amplamente disseminado, principalmente, a partir do 

Governo Fernando Henrique Cardoso, com a promulgação de emendas constitucionais 

que criaram vinculação das receitas da União, Estados e Municípios às despesas com a 

saúde (EC 29/2000), educação (EC 14/1996) e a erradicação da pobreza (EC 31/2000), 

estabelecendo discriminação de despesa entre os três níveis de governo, contudo, sem 

distinguirem os direitos sociais dos fundamentais – mínimo existencial.  E, em 

decorrência disto, houve uma hiperjudicialização - especialmente nas instâncias inferiores 

do judiciário -, pleiteando através de uma “outorga individual” das prestações estatais. 

Levando à cabo a judicialização da “política orçamentária” (TORRES, 2008). 
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 No Brasil, houve uma supressão do conceito em seu sentido exordial: a priori, 

referia-se à razoabilidade da pretensão exigida – conforme entendimento chancelado pelo 

Tribunal Constitucional Alemão -, ao passo que, à posteriori, passou a aludir meramente 

a disponibilidade ou não de recursos presente nos cofres públicos.  

Neste sentido, Fernando Scaff destaca que “todo orçamento possui um limite que 

deve ser utilizado de acordo com exigências de harmonização econômica geral’’ (SCAFF, 

apud FALSARELLA, 2012, p. 5). Por outro lado, a doutrinadora Ana Paula de Barcellos 

vai mais além, dividindo o princípio em reserva do possível fática e jurídica 

(BARCELLOS, 2011, p. 277-278). Esta se refere à previsão orçamentária para a despesa, 

já aquela, diz respeito à existência de recursos. 

Eros Grau, completa o conceito defendendo que a reserva do possível fática se 

traduz na preservação dos recursos indispensáveis à continuidade do serviço público, 

quando estes se restarem prejudicados. Aduz, desta forma que, em sede de demandas 

individuais acerca de direitos sociais, o efetivo destinado à efetividade e continuidade dos 

serviços públicos não deve ser comprometido. À medida que, repercutem perante toda a 

coletividade.  

Ingo Sarlet, ao abordar o princípio traz à baila mais uma faceta: além da reserva 

do possível fática e jurídica, há a necessidade de observar o que “envolve o problema da 

proporcionalidade da pretensão, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta 

quadra, também sua razoabilidade” (SARLET, 2006, apud FALSARELLA, 2012, p. 6). 

Cumpre destacar que, indo ao encontro de tudo que foi previamente citado, 

Ricardo Lobo Torres rechaça a ideia de reserva do possível fática, eis que o Estado 

poderia arrecadar mais recursos através de maior captação de renda, seja por meio de 

aumento da carga tributária ou ampliando seu patrimônio. Sob este raciocínio, discorre o 

autor: 

Ou seja, possibilidade de adjudicação de direitos prestacionais se houver 

disponibilidade financeira, que pode compreender a existência de dinheiro 

sonante na caixa do Tesouro, ainda que destinado a outras dotações 

orçamentárias! Como o dinheiro público é inesgotável, pois o Estado sempre 

pode extrair mais recursos da sociedade, segue-se que há permanentemente 

possibilidade fática de garantir direitos, inclusive na via do sequestro da renda 

pública! Em outras palavras, faticamente é impossível a tal reserva do possível 

fática! (TORRES, 2009, p. 110) 

 

Destarte, apesar das breves divergências doutrinárias à despeito da aplicabilidade 

do princípio em questão, há um ponto de convergência trazido por Ingo Sarlet e Ana Paula 

de Barcellos quando o analisamos à luz das prioridades orçamentárias. Nas palavras desta 

“[...] o mínimo existencial associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias é 
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capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível” (BARCELLOS, 2002, 

apud FALSARELLA, 2012, p. 8) 

Em síntese, Ingo Sarlet afirma “compreendida em sentido amplo, abrange mais do 

que a ausência de recursos materiais propriamente ditos indispensáveis à realização dos 

direitos na sua dimensão positiva” (SARLET, 2008, p. 29). Logo, a fim de remover – ou 

ao menos mitigar -, o óbice financeiro à efetividade dos direitos sociais, devem ser 

realocados recursos, bem como a fixação de prioridades no orçamento. (SARLET, 2008, 

apud FALSARELLA, 2012, p. 13) 

Por derradeiro, Ricardo Lobo Torres traz em sua doutrina, à fim de delimitar a 

aplicabilidade do princípio, uma importante diferença que merece ser traçada entre o 

mínimo existencial e os direitos sociais: estes dependem integralmente da concessão do 

legislador – geralmente de natureza orçamentária, enquanto aquele, prescinde de qualquer 

lei para sua efetivação (TORRES, 2008). 

 Assim, discorre o autor 

As normas constitucionais sobre os direitos econômicos e sociais são 

meramente programáticas: restringem-se a fornecer as diretivas ou a orientação 

para o legislador e não têm eficácia vinculante. As prestações positivas para a 

proteção desses direitos implicam sempre despesa para o ente público, 
insuscetível de ser imputada à arrecadação dos impostos ou, sem lei especifica, 

aos ingressos não-contraprestacionais. Por isso mesmo carecem de status 

constitucional, eis que a Constituição não se envolve com autorizações de 

gastos públicos nem se imiscui com problemas econômicos conjunturais, 

assuntos reservados com exclusividade à lei ordinária de cada qual das três 

esferas de governo. (TORRES, 2008, p. 80). 

 

Ademais, completa: 
Os direitos econômicos e sociais existem, portanto, sob a ‘’reserva do 

possível’’ ou da ‘’soberania orçamentária do legislador’’, ou seja, da reserva 

da lei instituidora de políticas públicas, da reserva da lei orçamentária e do 

empenho da despesa por parte da Administração. A pretensão do cidadão é à 

política pública e não à adjudicação individual de bens públicos. (TORRES, 
2008, p. 81). 

 

Porquanto, é necessário traçar esta linha tênue entre o que é direito social e o que 

compõem o mínimo existencial. No primeiro, havendo uma discricionariedade no que 

toca à sua promoção por parte do Estado. Já no segundo, possuindo o Estado de forma 

vinculada e imperativa o dever de prestar o seu fornecimento, resguardando o núcleo dos 

direitos sociais, o mínimo existencial (TORRES, 2008). 

Diante disso, em que pese a aplicabilidade do princípio da reserva do possível não 

seja pacífica na doutrina, há certo consenso doutrinário no que se refere à inoponibilidade 

da cláusula da reserva do possível em sede de direitos intrínsecos ao mínimo existencial. 
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De modo que, a escassez de recursos não pode impactar na concretização do mínimo 

existencial. 

 

2.2.2. Reserva Orçamentária 

 

Conforme já elucidado, o maior percalço à implementação das políticas públicas, 

as quais efetivam os direitos sociais, é o orçamento público. Dessa forma, Robert Alexy 

(1986) através da sua doutrina sobre ponderação de princípios, argumenta no sentido de 

que a proteção positiva do mínimo existencial sequer colide com a reserva do possível, 

pois a sua fruição não depende do orçamento nem de políticas públicas, ao contrário do 

que acontece com os direitos sociais.  

Noutras palavras, o judiciário pode determinar a entrega das prestações positivas 

no que concerne ao mínimo existencial, eis que tais direitos fundamentais não estão 

sujeitos à discricionariedade da Administração Pública ou do Legislativo. Mas, 

verdadeiramente incluem-se nas garantias institucionais da liberdade, bem como na 

estrutura dos serviços públicos essenciais e na organização dos estabelecimentos públicos 

(ALEXY, 1986). 

Mais aprofundadamente, Alexy discorre sobre o tema:  

 
[...] uma posição jurídica prestacional está garantida definitiva e 

jusfundamentalmente quando: 1) a exige urgentemente o princípio da liberdade 

fática (das Prinzip der faktischen Freiheit), 2) o princípio da separação dos 

poderes e o princípio da democracia (incluída a competência orçamentária do 

parlamento (Haushaltskompetenz des Parlaments), assim como (3) os 

princípios materiais opostos (especialmente aqueles que entendem com a 

liberdade jurídica de outros) são afetados de modo relativamente reduzido 

através da garantia jusfundamental da posição jurídica prestacional. (ALEXY, 

1986, apud TORRES, 2008, p. 82). 
 

O autor continua discorrendo:  

 

[...] a força do princípio da competência orçamentária do legislador (die Kraft 
des Prinzips des Haushaltskompetenz des Gesetzgebers) não é ilimitada’’, 

‘’nem é um princípio absoluto (es ist kein abolutes Prinzip):  direitos 

individuais podem ter mais peso do que fundamentos de política financeira 

(finanzpolitische Grunde) (ALEXY, 1986, apud TORRES, 2008, p. 82). 

 

De mesmo modo, se posiciona o Supremo Tribunal Federal, nos seguintes 

julgados já previamente citados que no caso dos remédios para os portadores do vírus 

HIV (Ag. no RE 273.834), adotou a afirmação do acordão recorrido no seguinte sentido:  

[...] a falta de previsão orçamentária não deve preocupar ao juiz que lhe 

incumbe a administração da justiça, mas, apenas ao administrador que deve 
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atender equilibradamente as necessidades dos súditos, principalmente os mais 

necessitados e doentes (BRASIL, 2000, apud TORRES, 2008, p. 82). 

 

Por outro lado, no caso das creches (RE 436.996) disse o ex-Ministro Celso de 

Mello que a educação infantil não se expõe “a avaliações meramente discricionárias da 

Administração Pública” (BRASIL, 2005, apud TORRES, 2008, p. 82). 

Ricardo Lobo Torres estabelece em sua doutrina uma distinção, a qual é basilar 

para que se possa compreender o entendimento acerca da participação ativa do judiciário 

na proteção dos direitos sociais e, consequentemente, maiores gastos públicos. A 

perspectiva adotada se refere ao momento correto ao qual deve ser invocado o princípio 

da reserva do possível: sendo válido quando suscitar a ausência de recursos no pagamento 

de precatórios judiciais. Contudo, quando a demanda é imputada à proteção de direitos 

sociais que dizem respeito ao mínimo existencial, não seria possível levantar o binômio 

“razoabilidade da pretensão e disponibilidade financeira do Estado”, à medida que 

repercute no âmago da dignidade da pessoa humana (TORRES, 2008). 

Por fim, o autor reputa como possíveis alternativas ao problema, ou aumento da 

arrecadação de impostos, e/ou – quando esgotadas as dotações -, a possibilidade fática de 

utilizar os créditos suplementares ou especiais. Haja vista, que muitas das demandas 

levadas ao judiciário, não estão compreendidas nas despesas gerais determinadas na LOA 

(TORRES, 2008). 
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3. CRISE ORÇAMENTÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

INTERVENÇÃO FEDERAL E A TEORIA DAS TRAGIC CHOICES  

 

3.1. Estado do Rio De Janeiro e o Orçamento Público 

 

3.1.1. Gestão Fiscal: desafios ao equilíbrio orçamentário dos entes subnacionais 

 

Loureiro e Abrucio tratam que uma gestão fiscal bem conduzida se trata como 

pilar fundamental para que o Estado faça uso de “fundamentos macroeconômicos 

saudáveis, conseguindo assim melhorar o crescimento econômico de forma sustentável’’. 

(LOUREIRO; ABRUCIO, 2003, apud PASSOS, 2017, p. 19) 

Contudo, são verificadas diversas mazelas quando o assunto é gestão fiscal. Para 

Nascimento e Debus, o endividamento crônico e o déficit orçamentário contribuem para 

inviabilizar o Estado no fornecimento das necessidades básicas indelegáveis – direitos 

sociais - aos cidadãos, como saúde, educação, previdência, segurança pública, entre 

outros que tais. (NASCIMENTO; DEBUS, 2001, p. 2, apud PASSOS, 2017, p. 19) 

 Ademais, os autores denotam como motivos os quais levaram, não só o Brasil, 

como diversos países emergentes, ao desequilíbrio fiscal: a indisciplina fiscal e a ausência 

de diretrizes capazes de balizar um planejamento da gestão pública de forma universal e 

eficiente, tornando a macular o interesse público e descredibilizando o aparato estatal. Tal 

cenário não é somente observado pela União, como também pelos estados membros 

(PASSOS, 2017). 

De acordo com Flávio Passos, com o processo de redemocratização ao final da 

década de 80  

os entes subnacionais fortaleceram-se com seu reposicionamento na repartição 

de recursos e autonomia tributária. No entanto, o aumento potencial de receitas 

não foi acompanhado da repactuação federativa da responsabilidade fiscal, o 

que levou principalmente os estados (que podiam contratar operações de 

crédito) ao endividamento com a certeza de que a união socorreria a todos para 

manutenção do pacto federativo. (PASSOS, 2017, p. 20) 

 

Por outro lado, de acordo com Lírio e Nazareth o arranjo federativo pactual sob à 

égide da Constituição da República de 1988 foi uma resposta à centralização política e 

fiscal anterior ao processo de redemocratização. Sendo assim, a autonomia conferida aos 

estados-membros resultou na descentralização substancial para atender às demandas da 

população, haja vista a maior proximidade com os cidadãos. (LÍRIO; NAZARETH, 2016, 

apud PASSOS, 2017, p. 20). 
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Desta forma, surge o ‘federalismo fiscal brasileiro’, sendo expressão desta força 

política que descentralizou o poder de tributar, conferindo maior autonomia aos estados 

e municípios para arrecadas seus próprios tributos, além de auferir repasses arrecadados 

pela própria União (PASSOS, 2017). 

No âmbito do processo de redemocratização, ao mesmo passo em que se advém 

evidente descentralização política, emerge vertiginoso aumento das despesas com a 

máquina administrativa, a fim de garantir gastos e investimentos em benefício direto para 

população, preconizado pelo Estado Social e respaldado pelo cunho dirigente da Carta 

Magna de 1988, demandando ‘’ a necessidade de se aperfeiçoar a qualidade do gasto 

público e a melhoria dos serviços prestados à população (REZENDE, 2006, p. 30-31. 

apud PASSOS, 2017, p. 20). 

No entanto, a descentralização fiscal também acarretou uma postura predatória, 

por meio das denominadas ‘guerras fiscais’. De maneira que, a competição na busca de 

fornecimento de empregos através dos incentivos fiscais, levava a um desequilíbrio entre 

a cooperação e o compartilhamento de competências entre os níveis de governo, gerando 

uma coordenação federativa frágil (PASSOS, 2017). 

Ademais, a ausência de uma política institucional de controle sobre o 

endividamento ou punições capazes de frear a irresponsabilidade fiscal dos gestores 

públicos dos estados-membros e municípios culmina na insolvência financeira (PASSOS, 

2017). 

 

3.1.2. Crise Orçamentária no Estado do Rio de Janeiro: cenário econômico e principais 

fatores 

 

Aprioristicamente, a administração pública pode ser compreendida como 

atividade exercida pelo Estado em prol do pacto social expresso na Lei Maior de uma 

nação. A fim de cumprir o dever do Estado ante à Constituição, os três poderes 

apresentam, em conjunto, suas atribuições específicas à manutenção do estado 

democrático (PASSOS, 2017). 

Contudo, é o poder Executivo quem exerce a administração pública em sentido 

estrito, por meio de atividades administrativas, as quais são desenvolvidas mediante o 

consumo de recursos. Estes recursos são obtidos primordialmente pela arrecadação de 

tributos empreendida pelo Estado. Finalizando este sistema, a sociedade contribui 
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solidariamente com o escopo de capacitar a máquina pública no exercício das atividades 

destinadas ao interesse público (PASSOS, 2017). 

No que tange ao exercício do agente público  

o agente público, na qualidade de administrador de bens e interesses públicos, 

deve exercer seus poderes de forma a cumprir seu dever para com a sociedade, 

sem praticar atos que gerem enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao erário 

ou violem os princípios da administração (...) Desta forma, no exercício de sua 

função pública, os agentes devem ter seus atos controlados quanto à finalidade 

e à legalidade, de modo a comprovar o bom uso dos recursos públicos aos 

detentores de sua titularidade.(AUGUSTINHO; OLIVEIRA, 2014, apud 

PASSOS, 2017, p. 24) 

 Através de estudos traçados pelo mestre Flávio Casaes Passos38, é possível 

compreender quais os aspectos que ensejaram na maior crise financeira documentada em 

uma unidade da federação sob a vigência da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. 

Sob um contexto de calamidade pública, a mídia noticiou o fato: 

O professor da UFF (Universidade Federal Fluminense) Claudio Gurgel, 

especialista em administração pública, diz acreditar que possivelmente a 
situação do Estado do Rio de Janeiro não teria chegado a esse ponto de crise 

caso a administração tivesse sido mais cuidadosa. – O equilíbrio fiscal depende 

de receita e despesa. Se tivesse acontecido um procedimento mais responsável, 

mais atento com as despesas sociais e econômicas, e se tivesse um cuidado 

com as fontes de receita, em especial reduzindo a elevadíssima sonegação que 

existe no Estado, que é assustadora, nós provavelmente não teríamos uma 

situação tão grave quanto temos agora. (RECORD TV, 2016, apud PASSOS, 

2017, p.14) 

 

De acordo com o autor, o desequilíbrio surgiu a partir de 2012, quando fora 

iniciado o distanciamento entre a Receita Corrente Líquida (RCL) e a Dívida Consolidada 

Líquida (DCL).  

Nesse sentido, a deterioração das contas públicas foi verificada nos indicadores 

dos exercícios de 2012 a 2016. Tal fato culminou no estado de calamidade institucional 

no âmbito da administração financeira. O qual foi posteriormente reconhecido pelo 

parlamento fluminense - com fulcro no art. 65, caput da LRF. E, posteriormente através 

da sanção e promulgação da Lei Estadual nº 7.483/1639 (PASSOS, 2017). 

                                                             
38 Mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas 
39 Lei Estadual nº 7.483/16 ‘’Art. 1º (...) 

Parágrafo único – A presente Lei respaldada no caput do artigo 65, da Lei Complementar nº 101/2000 – 

Lei de Responsabilidade Fiscal, que suspende a contagem dos prazos e disposições estabelecidas no caput 

do artigo 23 e seus quatro parágrafos, no artigo 31 e no caput do artigo 70, consoante o que prescreve o 

inciso I do referido artigo 65 da Lei Complementar nº 101/2000.   

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou 

pelas Assembleia Legislativas na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação: 

I – serão suspensas a contagem de prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70; 

II – serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º. (...)  
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Tão logo aborda os fatores, Flávio Passos pontua, além da intensa prática de 

sonegação fiscal, como uma das principais causas da crise do Estado, um descompasso 

desvairado entre os ingressos orçamentários e as despesas públicas. Vai além, aponta 

como crucial à situação de calamidade pública a inobservância do que seriam as despesas 

elementares (obrigatórias) – pagamento do funcionalismo público, por exemplo -, dando 

prioridade às despesas discricionárias como os gastos com os preparativos para as 

Olimpíadas Rio 2016.  

Ademais, houve vertiginosa queda na arrecadação decorrente da repartição dos 

royalties em 402012 e, sequencialmente, redução de investimentos por parte da Petrobrás. 

Tais fatos elucidam o instante em que ocorre uma discrepância entre a expectativa e a 

realidade dos ingressos nos cofres públicos. Desta forma, impactando de maneira 

devastadora no planejamento orçamentário. 41 

Ato contínuo, o Estado do Rio de Janeiro declarou seu estado de calamidade 

pública: 

O governo do Estado do Rio de Janeiro publicou, no dia 17 do mês passado, 

em edição extraordinária do Diário Oficial estadual, o Decreto nº 45.692/2016, 

através do qual se declarou o estado de calamidade pública no âmbito da 

administração financeira fluminense. (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
2016, apud PASSOS, 2017, p. 15) 

 

Flávio Casaes Passos aponta como possível solução – ou ao menos forma de 

minimizar os efeitos da crise orçamentária -, a necessidade de intensificar o exercício do 

controle social sobre a gestão financeira dos recursos públicos. Desta forma sendo 

possível identificar de forma prévia as decisões governamentais que atentem contra o 

equilíbrio fiscal e conduzam à calamidade financeira.  

                                                             
40 O cenário fiscal que justificou tal regime era representado financeiramente, pelo lado da receita, por uma 

queda anual na arrecadação, que se repetia desde 2012, no montante de cerca de R$ 3 bilhões em royalties 

e participações especiais, e de quase R$ 4 bilhões de ICMS. Já pelo lado da despesa, verificou-se, entre os 

anos de 2009 e 2015, um crescimento nos gastos com o pessoal da ordem de R$ 5,5 bilhões e, no mesmo 

período, um aumento de R$ 6,2 bilhões com despesas de inativos e pensionistas. Quanto à dívida pública 

do Estado do Rio de Janeiro para com a União, o salto foi olímpico, partindo de R$ 57,6 bilhões em 2010 

para o patamar de R$ 101,4 bilhões em 2015. (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2016, apud PASSOS, 
2017, p. 14) 
41 Os responsáveis pelas contas do Estado exageram as previsões otimistas de receita deste ano e as contas 

não fecham. O Governo não nega o erro e também não esconde a sua preocupação. (...) Segundo a assessoria 

de imprensa da Fazenda, ‘’a previsão inicial da queda de receitas foi de 30%, mas foi feita tendo como base 

um Brent de 62 dólares’’, mas com o barril em torno dos 50 dólares, os royalties e participações especiais, 

compensações pela extração de recursos naturais e segunda fonte de receita do Rio, ‘’podem experimentar 

este ano uma queda de 62% com a relação ao ano passado’’. No total, a perda economia do Estado do Rio 

em 2015 por causa da crise do setor de óleo e gás e a queda nos preços do petróleo estaria em torno de 11 

bilhões de reais – três bilhões pela redução do preço do barril, e 8 bilhões pela perda de arrecadação pelo 

não crescimento do Rio de Janeiro. É de 13,4% do orçamento total de 81,9 bilhões nesse ano. (MARTÍN, 

2015, apud PASSOS, 2017, p. 14) 
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Outrossim, argumenta no sentido de implementar sistemas de custos, aliada à 

contabilidade pública, como forma de conferir maior excelência ao gasto público, além 

de uma maior responsabilização dos gestores públicos. (REZENDE; CUNHA; 

BEVILACQUA, 2010). 

 

3.2. Intervenção Federal: Crise Na Segurança Pública 

 

3.2.1. Cooperação entre a União e Os Estados-Membros – Força Nacional De 

Segurança Pública  

 

Em se tratando de segurança pública, fato incontroverso reside na 

inadmissibilidade dos servidores militares usufruírem do direito à greve, uma vez que 

estamos diante de atividade essencial à preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio. Logo, de acordo como art. 142, §3º, VI, da CRFB/8842, são 

vedadas qualquer participação em sindicados, bem como a realização de greves (LENZA, 

2016). 

Outra discussão bastante interessante reside se a vedação ao direito de greve 

atribuída às forças armadas (Marinha, Exército, Aeronáutica) e às polícias militares, se 

estenderia aos demais órgãos que compõem a máquina da segurança pública. No entanto, 

conforme preceitua Pedro Lenza: 

[...] o STF entendeu que alguns serviços públicos, em razão de sua 

essencialidade para a sociedade, deverão ser prestados em sua totalidade, como 

é o caso do serviço de segurança pública, determinando, por analogia, a 
aplicação da vedação para os militares e, assim, proibindo, o seu exercício pela 

polícia civil. (Rcl 6.568, Rel Min. Eros Grau, j. 20.05.2009, Plenário, DJE de 

25.09.2009) (LENZA, 2016, p. 1137). 

 

Neste mesmo sentido, fora proferido o voto do Ilmo. Ministro Relator Cezar 

Peluzo, em sede de decisão monocrática, nos seguintes termos: 

[...] a interpretação unitária da Constituição me leva, junto com o eminente 

Relator no seu belo voto (refere-se à Rcl 6.568, acrescente-se), a concluir que 
os policiais não têm direito de greve, assim como não têm outras categorias, 

sobre as quais não quero manifestar-me na oportunidade, porque seria 

impertinente. E não o têm, porque lhes incumbem, nos termos do art. 144, 

caput, dois valores incontornáveis da subsistência de um Estado: segurança 

                                                             
42 Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. § 3º Os membros das Forças Armadas 

são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes 

disposições: IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; 
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pública e a incolumidade das pessoas e dos bens. Ora é inconcebível que a 

Constituição tutele estas condições essenciais de sobrevivência, de 

coexistência, de estabilidade de uma sociedade, de uma nação, permitindo que 

os responsáveis pelo resguardo desses valores possam, por exemplo, entrar em 

greve, reduzindo seu efetivo a vinte por cento (AC 3.034, Rel. Cezar Peluso, j. 

16.11.2011, decisão monocrática da Presidência, DJE de 23.11.2011).  

 

Ato contínuo, na tentativa de dirimir os impactos negativos de uma possível 

“greve” – mesmo sendo inadmitidas -, ou qualquer hipótese de redução na efetividade da 

segurança pública local, foi promulgada Lei nº 10.277/2001 – decorrente da conversão da 

MP nº 2.205 -, e posteriormente revogada pela Lei nº 11.473 de 2007, a qual possibilita a 

criação de um convênio entre a União, os Estados-Membros e o Distrito Federal para 

ampliar a esfera de atuação da segurança pública. 

Esta verdadeira cooperação federativa possui como escopo preservar a ordem 

pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio quando houver, por parte do Estado-

Membro, quaisquer percalços ao oferecimento da segurança pública. 

E, acrescenta Pedro Lenza: 

A Força Nacional de Segurança Pública poderá ser empregada em qualquer 
parte do território nacional, mediante solicitação expressa do respectivo 

Governador de Estado, do Distrito Federal ou de Ministro de Estado (Decreto 

n. 7.957/2013) e atuará somente em atividades de policiamento ostensivo 

(preventivo) destinadas à preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. (LENZA, 2016, p. 1.123). 

 

Sob uma ótica mais holística da ordem pública que organiza o aparelho estatal 

brasileiro, é possível concluir que o direito à segurança se constitui como direito social 

indispensável tanto perante à figura do próprio Estado, quanto aos indivíduos que o 

compõem. Sendo certo que a segurança pública, de acordo com Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, trata-se de atividade estatal que busca depreender uma limitação dos direitos 

individuais, como prerrogativa inerente ao interesse público e, portanto, política pública 

essencial à manutenção da paz social. (PIETRO, 2015, apud LENZA, 2016), 

 

3.2.2. Crise Orçamentária e Segurança Pública do Estado  

 

A crise orçamentária no Estado do Rio de Janeiro acarretou um efeito “bola de 

neve”. O qual começou, à priori, afetando as despesas discricionárias, amarrando o 

administrador em sua gestão pública. E posteriormente, atingiu as despesas obrigatórias 

- apresentando como eminente reflexo a ausência da regular remuneração do 

funcionalismo público. 
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Sob uma análise holística do orçamento ao longo dos anos, em que pese sua tese 

ter sido publicada em momento anterior à Intervenção Federal, Flávio Casaes Passos 

previu através das análises orçamentárias, especialmente dos exercícios de 2012 até 2016 

– em 2017 foi publicado seu estudo -, que as contas do orçamento do Estado do Rio não 

fecham. Em outras palavras, não há uma paridade entre o que é despendido (superior) e 

o que é arrecado (inferior). Sendo assim, a dívida pública se eleva, tornando cada vez 

mais difícil retomar o equilíbrio orçamentário, colocando em xeque as políticas públicas 

e os direitos sociais.  

Como cediço, o Estado do Rio de Janeiro é conhecido pelo seu alto grau de 

criminalidade – especialmente na capital -, logo o atraso nos vencimentos da polícia 

militar e qualquer ameaça de greve, torna caótico o cotidiano da população fluminense. 

Ao longo de 2017, a situação agravou-se, com as ameaças de greves de policiais 

no mês de fevereiro, por conta da crise fiscal, gerando atrasos nos pagamentos dos salários 

dos servidores. Nesse caso, o poder estadual recorreu à União para que atuasse na área da 

Segurança Pública. O governo federal, na presidência de Michel Temer (PMDB), buscou 

“salvar” o Rio 43 (JUNIOR, 2018). 

 Desta forma, chegou-se ao ponto mais crítico da má gestão pública: ameaças 

constantes de greve da segurança pública do estado, serviço público e direito social 

resguardado na Constituição da República44, tão essencial ao bem-estar social. 

Partindo da máxima que o orçamento público é único e que dele provém todo e 

qualquer recurso para financiar o aparato estatal, fato é que diante da ausência de recursos, 

ocorre paulatina suspensão dos serviços públicos, culminando na ruptura do 

                                                             
43 A ‘’salvação’’ do Rio de Janeiro entrou no rol de prioridades do governo fereal em 2017, no sentido de 

amenizar a crise econômica e o aumento da criminalidade. No final do mês de julho, ‘’como resultado, 

além de assinar o Decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para que as Forças Armadas ocupem a 

cidade na sexta-feira passada, Temer também assinou o decreto do regime de recuperação fiscal do Rio’’ 

(ARAÚJO, 2017, apud, JUNIOR, Luiz Carlos Ramiro, 2018, p. 33)  
44 O direito à segurança encontra-se positivado tanto no art. 5º da Constituição da República – como aspecto 

que compõe a ideia de garantia individual. Bem como, no art. 6º44, assumindo uma roupagem de dever 
estatal – direito social de segunda dimensão.  Sendo certo que, a segurança pública, ora elencada 

expressamente nos termos do art. 144, caput,44 já apresenta como escopo a preservação da ordem pública, 

se reputando à integridade dos indivíduos e patrimônio (LENZA, 2016). Na tentativa de salvaguardar a 

incolumidade da sociedade, a segurança pública desempenha papel caro à ordem e paz nacional. Nesse 

sentido, Pedro Lenza assevera (2016, p.1120): O objetivo fundamental da segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 

e do patrimônio e se implementa por meio dos seguintes órgãos (art. 144, I a V da CRFB/88): polícia 

federal; policia rodoviária federal; policia ferroviária federal; policias civis; policias militares e corpos de 

bombeiros militares.  
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funcionamento da máquina pública. Em síntese, diante às ameaças de greve da segurança 

pública e instaurada a desordem no Estado, este pede auxílio ao governo federal.  

Ao longo de 2017, a situação agravou-se com as ameaças de greves de policiais 

no mês de fevereiro.  Tal fato ocorreu em virtude da crise fiscal, a qual gerou atrasos nos 

pagamentos dos salários dos servidores. Nesse caso, o poder estadual recorreu à União 

para que atuasse na área da Segurança Pública. O governo federal, na presidência de 

Michel Temer (PMDB), buscou ‘’salvar’’ o Rio. 45 

Ato contínuo, a Intervenção Federal na Segurança Pública do estado do Rio de 

Janeiro foi decretada em 16 de fevereiro de 2018 pela Presidência da República, 

ensejando na presença das Forças Armadas nas ruas da capital fluminense. Conforme 

apontou a mídia 

O cenário de recessão e grave crise financeira no Estado do Rio tem castigado 

servidores públicos estaduais de vários setores – e não é diferente com a Polícia 

Militar. (...) a situação se tornou mais crítica. Devido à crise, policiais ainda 

não receberam 13º salário nem as bonificações a que têm direito. Maria Isabel 

Couto, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV/DAPP), diz que a escassez de recursos vem prejudicando a 

infraestrutura e as condições de trabalho da polícia, aumentando a situação de 
vulnerabilidade: ‘’ O aumento dos indicadores de violência significa que os 

policiais na ponta estão sendo colocados sob muito mais pressão – isso 

enquanto o Estado passa por uma crise financeira violentíssima que gera 

ansiedade sobre se vão receber os salários (...) Tudo isso gera um cenário de 

muito estresse para um funcionário cuja função é ir para a rua e proteger a 

população. (BBC, 2018) 

 

Neste diapasão é possível vislumbrar os verdadeiros impactos do esgotamento dos 

cofres públicos, da inobservância das reservas orçamentárias, a ausência de planejamento 

orgânico funcional por parte da administração pública, suscitando em grave e incalculável 

prejuízo à toda coletividade. 

 

3.3.  Supremo Tribunal Federal E A Teoria Das Tragic Choices 

 

O Supremo Tribunal Federal tem assentado suas decisões se afastando do 

preconizado pelo princípio da reserva do possível. Desta forma, não admitindo-o sob a 

alegação de que o descumprimento da obrigação por parte do Estado, principalmente 

quando se referir ao mínimo existencial é inadmissível.  

                                                             
45 A ‘’salvação’’ do Rio de Janeiro entrou no rol de prioridades do Governo Federal em 2017, no sentido 

de amenizar a crise econômica e o aumento da criminalidade. No final do mês de julho, ‘’como resultado, 

além de assinar o Decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para que as Forças Armadas ocupem a 

cidade na sexta-feira passada, Temer também assinou o decreto do regime de recuperação fiscal do Rio’’ 

(ARAÚJO, 2017, apud JUNIOR, Luiz Carlos Ramiro, 2018, p. 33)  
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Neste sentido, o ex-Ministro Celso de Mello prolata o seguinte julgado: 

A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘’RESERVA DO POSSÍVEL’’ E A 

INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS 
“ESCOLHAS TRÁGICAS’’. – A destinação de recursos públicos, sempre tão 

dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflitos, quer com a 

execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, 

com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição 

da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao 

Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, 

em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, 

em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade 

financeira e orçamentária, a proceder  a verdadeiras ‘’escolhas trágicas’’, em 

decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa 

humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, 

em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na 
própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. –A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de 

fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas 

definidas na própria Constituição – encontra insuperável limitação na garantia 

constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso 

ordenamento positivo, emanação de direito do postulado da essencial 

dignidade da pessoa humana. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso 

Extraordinário com Agravo. Relator: Min. Celso de Melo. Julgamento: 

23/08/2011, Dje: DJe-123 DIVULG 28/06/2011 PUBLIC 29/06/2011) 

 

Em observância à aludida decisão, Daniel Wang, após analisar a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal em torno da reserva do possível, constata que nos casos em 

que o pedido se refere a vagas em creches ‘’não há debate mais detido a respeito dos 

custos dos direitos, da reserva do possível e da escassez de recursos, sendo que em todos 

os casos obrigou-se o Estado a concretizar o direito pedido. ’’ O autor acredita que o 

Tribunal tem dado maior atenção à matéria em ações de controle abstrato de 

constitucionalidade, nas quais existe maior preocupação com as consequências 

econômicas das decisões e é dada relevância à questão dos custos dos direitos e reserva 

do possível. (WANG, 2006, apud FALSARELLA, 2012, p. 10-11). 

Desta forma, verifica-se que para o Supremo Tribunal Federal a reservado do 

possível se debruça sob a ótica da ‘’insuficiência de disponibilidade financeira e 

orçamentária’’ e não pode ser invocada ‘’com o propósito de fraudar, de frustrar e de 

inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição’’. 

Ademais, a reserva do possível, também na visão do STF, não pode servir de argumento 

para a não implementação (inércia estatal) dos direitos que integram o mínimo existencial. 

Em decorrência dos aspectos pontuados supra, foi desenvolvida a teoria das 

escolhas trágicas – ‘’tragic choices’’. Logo, diante da escassez dos recursos públicos, o 

gestor encontra-se diante de questões que colocam em risco, por exemplo, à dignidade da 

pessoa humana, resultando em escolhas vistas como trágicas. 
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Estas situações de conflito, seja na execução das políticas públicas, seja na 

implementação dos direitos sociais, acarretam em 

[...] contextos de antagonismo que impõem ao Estado o encargo de superá-

los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros 

igualmente relevantes, compelindo o Poder Público, em face dessa relação 

dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade orçamentária, 

a proceder a verdadeiras escolhas trágicas, em decisão governamental cujo 
parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em 

perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir 

real efetividade às normas programáticas positivadas na Carta Política de 

1988. Com efeito, as escolhas trágicas exprimem o estado de tensão 

dialética entre a necessidade estatal de tornar concretos direitos prestacionais 

fundamentais e as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de 

recursos financeiros, tão drasticamente escassos. Logo, como existem 

infinitas demandas e finitos recursos, existem, por óbvio, escolhas que 

beneficiam determinadas demandas, abrindo mão de outras. São chamadas 

pela doutrina de “teoria das escolhas trágicas”, uma vez que deixará de 

contemplar alguma necessidade também premente, mas que foi considerada 

por quem de direito menos urgente que outra. (ORTEGA, 2015, n. p.) 

Neste diapasão, conclui-se que o gestor público, em que pese evidente 

vinculação constitucional à prestação de serviços públicos e a implementação dos 

direitos sociais, encontra-se subordinado, primordialmente, à situação fática - e não 

meramente axiológica -, o orçamento público. 

 

3.4. Possíveis Soluções  

 

3.4.1. Técnica de ponderação: Discricionariedade Epstêmica  

 

Robert Alexy, jurista cânone e grande influência na filosofia do direito, traçou um 

método específico para dirimir conflitos entre princípios: a ponderação. A ponderação 

deverá ser realizada quando houver dois princípios – formais ou materiais 46-, a fim de 

desempenhar um papel decisivo na ampliação da eficácia do direito salvaguardado no 

princípio priorizado.   

Desta forma, Alexy preconiza que, diante de dois princípios antagônicos ao 

incidirem em determinado caso concreto, o magistrado não poderá aplicar de forma 

                                                             
46 ‘’Segundo deixa saber Alexy, a diferença entre os princípios formais e princípios materiais, ambos, 

mandamentos a serem otimizados, está exatamente no ‘’objeto da otimização’’. O objeto de otimização dos 

princípios materiais como o direito fundamental à saúde, o direito fundamental à liberdade de expressão ou 

o direito fundamental à liberdade religiosa são, respectivamente, a saúde, a liberdade de expressão e a 

liberdade religiosa. O objeto de otimização dos princípios formais não tem relação com tais valores ou 

conteúdos, mas com a autoridade das normas jurídicas corretamente dadas e socialmente eficazes, 

referindo-se, portanto, a dimensão fática do direito.’’ (SIECKMANN, 2014, p. 516, apud. Alexandre 

Prevedello e Anizio Pires Gavião Filho Brasil, 2017, p. 2) 
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arbitrária o princípio que considerar mais apropriado. Devendo, aprioristicamente, 

basear-se em critérios concretos de aplicação, através da proporcionalidade em três 

elementos parciais: adequação, necessidade e ponderação em sentido estrito (LIMA., 

2014). 

Destarte, a proporcionalidade consiste neste método de análise o qual, em 

primeiro plano, observa a adequação. Esta refere-se à indagação: será que aplicação do 

princípio está sendo feita de forma adequada para proteger o direito objeto da demanda? 

Em caso positivo, passamos ao segundo elemento. Já em segundo momento, necessário 

verificar a necessidade: Seria tal medida necessária à proteção do direito objeto da 

demanda? Em sentido afirmativo, é analisado o último elemento: a ponderação stricto 

sensu. 

A ponderação stricto sensu consiste na comparação entre os efeitos axiológicos – 

prejuízo e satisfação -, para ambos princípios, decorrentes de uma determinada decisão 

judicial. Noutras palavras, são atribuídos graus de intensidade de intervenção, os quais 

deverão ser sobrepesados à luz do grau de prejuízo suportado, além, do grau de 

importância na satisfação daquele princípio (PREVEDELLO; GAVIÃO FILHO, 2017).  

Impende destacar que, tal ponderação utilizar-se-á de procedimentos pré-

estabelecidos, não havendo no que se falar na hipótese de discricionariedade do 

magistrado – eis que não eleito democraticamente -, mas sim uma verificação a partir de 

uma metodologia (ALEXY, 2007). 

A lei epistêmica da ponderação traçada por Alexy, corresponde a 

[...] tanto maior o grau de intensidade de intervenção ou prejuízo 
suportado por um princípio, tanto maior deve ser o grau de certeza das 

premissas empíricas apoiadoras dessa intervenção ou prejuízo. A lei 

epistêmica da ponderação tem por objeto o problema das decisões do 

legislador competente democraticamente legitimado, que restringem ou 

limitam direitos fundamentais. (PREVEDELLO; GAVIÃO FILHO, 

2017, p. 4) 

 

Desta forma, em se tratando de direitos fundamentais, na tentativa de otimizá-los, 

faz-se necessária uma ótica epistêmica, tornando mais holística sua análise, sob à égide 

das premissas empíricas. Sendo assim, de acordo com Alexy, o legislador 

infraconstitucional pode adotar medidas que interfiram nos direitos fundamentais. Esta 

faculdade é denominada discricionariedade epistêmica empírica, a qual permite a 

intervenção nos direitos fundamentais com base em premissas fáticas plausíveis. 

(ALEXY, 2007, p. 416). 

Outrossim, no que se refere ao espaço de discricionariedade epistêmico empírico 
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[...] insere-se no espaço de discricionariedade epistêmico empírico do 

legislador a liberdade de escolher medidas que muito provavelmente 

contribuam para a realização da finalidade e medidas que parecem implicam 

menos intervenção nos direitos fundamentais ou bens jurídicos coletivos 

constitucionalmente protegidos. A existência de certeza inviabilizaria a 

atuação do legislador comprometendo os princípios formais da divisão dos 

poderes e da democracia, que ‘’exigem um espaço de conhecimento empírico. 

(ALEXY, 2007, p. 90) 

Nessa medida, Alexy sintetiza:  

[...] em uma constituição como a brasileira, que conhece direitos fundamentais 

numerosos, sociais generosamente formulados, nasce sobre esse fundamento 

uma forte pressão de declarar todas as normas não plenamente cumpríveis, 

simplesmente, como não vinculáveis, portanto, como meras proposições 

programáticas. A teoria dos princípios pode, pelo contrário, levar a sério a 

constituição sem exigir o impossível. Ela declara as normas não plenamente 
cumpríveis como princípios que, contra outros princípios, devem ser 

ponderados e, assim, estão sob uma ‘’reserva do possível no sentido daquilo 

que o indivíduo pode requerer de modo razoável da sociedade. ’’ (ALEXY, 

2007, p. 90). 

 

Ato contínuo, em se tratando do princípio da reserva do possível à luz da 

ponderação propriamente dita, 

O autor defende a aplicação da reserva do possível, em um contexto da teoria 

dos princípios, para a solução do problema da vinculação. Por um lado, seria 

evitada a tendência de considerar os direitos fundamentais como normas 

meramente programáticas e, portanto, despidas de eficácia. Por outro, não seria 

exigido o “impossível”. Pela teoria dos princípios, em casos de conflito entre 

direitos fundamentais consagrados por normas principiológicas, a 

determinação de qual direito prevalece no caso concreto é feita com o uso da 
proporcionalidade. Conclui o autor que os princípios ‘’devem ser ponderados 

e, assim, estão sob uma reserva do possível no sentido daquilo que o indivíduo 

pode requerer de modo razoável da sociedade. (FALSARELLA, 2012, p. 9) 

Robert Alexy (2007) utiliza-se, portanto, de uma noção de reserva do possível 

diversa daquela empregada pela maior parte da doutrina brasileira, à medida que, não 

relaciona com a exigência de recursos para a concretização dos direitos fundamentais em 

geral, mas sim, sob a acepção do princípio no sentido daquilo que o indivíduo pode 

requerer de modo razoável ante ao Estado. 

Na mesma linha de Alexy, sob a necessidade da observância do princípio da 

proporcionalidade, Virgílio Afonso da Silva assevera:  

Tanto quanto qualquer outro direito, um direito social também deve ser 

realizado na maior medida possível, diante das condições fáticas e jurídicas 

presentes. O conteúdo essencial, portanto, é aquilo realizável nessas condições. 

Recursos a conceitos como o ‘’mínimo existencial’’ ou a ‘’reserva do 

possível’’ só fazem sentido diante desse arcabouço teórico. Ou seja, o mínimo 
existencial é aquilo que é possível realizar diante das condições fáticas e 

jurídicas, que, por sua vez, expressam a noção, utilizada às vezes de forma 

extremamente vaga, de reserva do possível. (ALEXY, 2007, apud 

FALSARELLA, 2012, p. 9) 
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Em que pese Alexy realizar análise mais aprofundada do princípio 47em comento, 

a doutrina brasileira insiste em simplificar o conceito, atrelando-o à indisponibilidade dos 

recursos financeiros. 

Como resposta aos impasses pontuados sobre a invocação e aplicabilidade da 

reserva do possível, Anna Carolina Migueis propõe a ponderação entre dois princípios, 

aplicando o teste da proporcionalidade estabelecido por Alexy: 

Já as constrições a direitos sociais que não representam violação ao mínimo 

existencial deverão ser sopesadas no caso concreto, levando-se em 

consideração, de um lado, o tamanho da necessidade fática que levou à sua 

edição e, de outra, a gravidade da restrição imposta. O grau dessa severidade 

pode ser aferido a partir da maior ou menor proximidade do direito objeto de 
restrição com o mínimo existencial, devendo-se optar pela efetivação de 

medidas que estejam mais distantes do núcleo duro da dignidade da pessoa 

humana e pela preservação, sempre que possível, de políticas ligadas a direitos 

mais próximos ao mínimo existencial. É verdade que essa análise 

frequentemente é feita a partir do já conhecido teste da proporcionalidade. 

(PEREIRA, 2017, p. 1377) 

Nesse mesmo sentido, expõe António Manuel Hespanha: 

Num contexto de crise, o argumento da proporcionalidade pode ser usado para 

apoiar a repartição igual dos sacrifícios, porque a crise seria igual para todos, 

ou a diferenciação dos sacrifícios, segundo o diagnóstico que se fizer (i) dos 

diferenciados impactos negativos da crise (em proporção inversa); (ii) dos 

impactos positivos da sua superação  (em proporção direta); (iii) das 

responsabilidades pela crise (em  proporção direta) Vale também o argumento 

a partir da comparação entre os custos e os benefícios. Neste caso, o contexto 

da crise – de uma crise que se caracteriza como final e suprema, pondo em 
perigo tudo – pode servir para justificar o aumento dos sacrifícios até ao limite 

máximo, salvaguardando apenas o mínimo exigido por direitos fundamentais, 

não tanto porque a crise também não ponha em causa, mas apenas porque o 

direito positivo não os pode sacrificar. (HESPANHA, 2013, p. 98-99, apud 

PEREIRA, 2017, p. 1377-1378) 

 

3.4.2. Compressão de Direitos Sociais em Momentos de Crise: Reflexos na Sociedade 

Neste ponto serão abordadas as hipóteses fáticas e jurídicas que impõe medidas 

de austeridade a serem aplicadas pelo Estado. Estas que terminam por tolher direitos 

                                                             
47 O próprio autor afirma que essas ideias podem gerar “uma sensação de desproteção aos direitos sociais, 

pois sua realização fica dependente da verificação das demais condições e jurídicas de casa situação 

concreta’’. Todavia, mais adiante, o autor afirma que o modelo por ele defendido ‘’pode ser um primeiro 

passo para uma proteção mais eficiente, ou, pelo menos, para uma maior transparência no trato dos direitos 

sociais’’, na medida em que, ao reconhecer a possibilidade de restrições aos direitos fundamentais, que se 

realizam de acordo com as condições fáticas e jurídicas do caso, exige que tais restrições sejam 

fundamentadas, o que permitiria um maior controle dos órgãos públicos em tema de realização de direitos 

fundamentais, Assim ‘’ se toda não realização de direitos que exigem uma intervenção estatal é uma forma 

de restrição ao âmbito de proteção desses direitos, a consequência natural, como ocorre em todos os casos 

de restrições a direitos fundamentais, é uma exigência de fundamentação. Restrição fundamentada é 

restrição possível; restrição não-fundamentada é violação. 
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sociais, sob o argumento de que, para sua promoção, são demandas despesas 

orçamentárias.  

Anna Carolina Migueis Pereira48, traça em sua tese posicionamento favorável à 

possibilidade de aplicação da reserva do possível mesmo nos casos em que, sua aplicação 

venha a impactar na dignidade da pessoa humana.  

A Procuradora do Estado do Rio de Janeiro minimiza os argumentos contrários à 

aplicação da reserva do possível no caso concreto. À priori, no que se refere à força 

normativa da Constituição, assevera que a natureza axiológica de suas normas não é capaz 

de afastar o legislador, o magistrado ou gestor público da disponibilidade orçamentária 

do Estado. Outrossim, reputa como necessária a realização da ponderação de princípios 

– conforme preconizado por Robert Alexy, à luz do caso concreto, a fim de que a ação 

governamental venha a ser balizada pelo binômio razoabilidade da pretensão e 

disponibilidade financeira do Estado.  

Em síntese, Anna Carolina Migueis Pereira afirma como perspectiva de solução 

no combate à crise orçamentária a utilização do princípio da reserva do possível, sempre 

observando o mínimo existencial:  

Nesse sentido, em momentos de crise, a efetiva disponibilidade de recursos 

públicos em caixa tende a se mostrar reduzida, ante a diminuição da atividade 

produtiva (e, consequentemente, da arrecadação tributária) no país. Assim, o 

argumento da reserva do possível torna-se importante instrumento para a 

edição de medidas de combate a crises que possam restringir de alguma forma 

os direitos sociais. Todavia, essa compressão não poderá atingir o mínimo 

existencial, tendo em vista o consenso de que a reserva do possível não pode 

servir de argumento para a não realização do mínimo existencial49. (PEREIRA, 

2017, p. 1363) 

 

No mesmo sentido, a autora permanece destacando: 

Dessa forma, observa-se que medidas anti-crise que não representem violação 

ao chamado núcleo duro de direitos fundamentais poderão ser adotadas sem 

que haja qualquer mácula à sua constitucionalidade. Assim, como no mínimo 

existencial, a definição do núcleo essencial de direitos fundamentais comporta 

dificuldades práticas, dado o caráter etéreo do conceito, de modo que os limites 

desse núcleo duro deverão ser delineados à luz do caso concreto. (PEREIRA, 
2017, p. 1365) 

                                                             
48 Doutoranda e Mestre em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 

Especialista em Direito do Estado e da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV – Direito Rio), 

Professora Convidada da Pós-Graduação e de Curso de Extensão da FGV – Direito Rio e Procuradora do 

Estado do Rio de Janeiro. 
49 “Para Ana Paula Barcellos, o mínimo existencial é composto por educação fundamental (ensino 

fundamental, com prestações que assegurem condições de real aproveitamento para o aluno), saúde básica 

(que atenda às prioridades constitucionalmente estabelecidas para o setor, a saber, prestação de serviços de 

saneamento, atendimento materno-infantil, medicina preventiva e prevenção epidemiológica), assistência 

aos desamparados (alimentação, vestuário e abrigo) e acesso à justiça (jurídico, físico e da pretensão 

material).” (BARCELLOS, 2008, apud PEREIRA, 2017, p. 1363) 
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Em suma, quando se está diante de princípios constitucionais, sua concretização 

não é absoluta. Devendo ser encontrado um equilíbrio entre o binômio demanda e 

possibilidade. Nesse sentido, assegura Barroso: 

A efetividade da Constituição há de se assentar sobre alguns pressupostos 

indispensáveis. É preciso que haja, da parte do Constituinte, senso de realidade, 

para que não pretenda normatizar o inalcançável, o que seja materialmente 

impossível em dado momento e lugar. (BARROSO, 2005, p. 71. apud 

PEREIRA, 2017, p. 1365) 

Outrossim, a autora fundamenta crítica sobre a responsabilização do ente público 

nos casos de em que devesse incutir, na verdade, no âmbito de atuação gestor público 

como pessoa física. Do contrário, ao responsabilizar o ente público, ocorrem despesas 

determinadas judicialmente, as quais recaem no orçamento público, dificultando as 

medidas anti-crise estabelecidas no momento das crises orçamentárias.  

Finalmente, Anna Carolina exalta o pragmatismo jurídico50, que nada mais é do 

que o compasso entre o direito e o contexto fático no qual ele se insere. Pois, o direito faz 

parte de um sistema social – autopoético, o qual é composto pela política, sociologia, 

economia, entre outros que tais. Desta forma, o pragmatismo jurídico preconiza uma 

aplicação do direito sobrepesando a realidade fática - observando os âmbitos jurídicos, 

políticos, sociais e econômicos -, bem como a finalidade pretendida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 O pragmatismo jurídico surge no século XX a partir do movimento norte-americano do realismo jurídico, 

tendo como três caraterísticas principais o contextualismo, o consequencialismo e o antifundacionalismo. 

O contextualismo prega que as medidas jurídicas levadas a cabo devem ser analisadas a partir de sua 

conformidade com as necessidades humanas e sociais daquele momento. O consequencialismo, por sua 

vez, requer que as proposições jurídicas sejam testadas por meio da antecipação de suas possíveis 

consequências. Por fim, o antifundacionalismo consiste na rejeição de fundamentos metafísicos, conceitos 

abstratos, categorias apriorísticas, transcendentais e dogmáticas com base para a ação do direito. (POSNER, 

2005, p. 59-85, apud MIGUEIS, Anna Carolina, 2017, p. 1369)  
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CONCLUSÃO 

Diante do elucidado, percebe-se que em que pese as normas programáticas 

tratarem da positivação dos direitos sociais previstos na Constituição, há que se ressaltar 

que as mesmas constituem planos de governo. Desta forma, não cria a capacidade de se 

exigir determinada prestação positiva do Poder Público. Nesse contexto, a tarefa de 

censurar os atos normativos propagadores de uma política contrária à fixada nas normas-

tarefas da Constituição deverá ser realizado pelo controle de constitucionalidade. 

Contudo, a política deliberativa sobre as políticas da República concerne, em verdade, à 

política e não à justiça.  

A crise orçamentária no Estado do Rio de Janeiro surgiu a partir da soma de 

diversos fatores. O ponto que se buscou tratar no presente trabalho, é como a escassez de 

recursos públicos decorrente da inobservância das limitações orçamentária, pode 

acarretar em momentos trágicos:  crise na segurança pública diante da ausência no 

cumprimento correto dos vencimentos do seu funcionalismo público. Em conseguinte, a 

greve dos servidores na área da segurança pública ensejou em caos sem precedentes, 

fazendo-se necessária intervenção federal à manutenção da paz social.  

Diante do cenário crítico, conforme concluído pela tese levantada por Ricardo 

Lobo Torres, o direito não está imune à conjuntura financeira, sob esta perspectiva, as 

normas constitucionais não afastam as crises econômicas.  

Não há que se olvidar que, as intensas buscas pela adjudicação dos direitos 

sociais em ações individuais, resultam em evidente prejuízo aos cofres públicos. Desta 

forma, com a redução orçamentária provocada pelas sentenças judiciais desfavoráveis 

ao ente público – despesas obrigatórias -, o gestor encontra-se em um cenário de 

recursos escassos, inversamente proporcional às crescentes demandas pela efetivação 

dos direitos sociais o que, não raro, coloca em xeque a devida programação estabelecida 

nas diretrizes da Lei Orçamentária Anual. 

Desta forma, fazendo com que o gestor público, diante da ausência de recursos, 

necessite realizar as “tragic choices”, priorizando uma demanda em detrimento da outra. 

Assim, pode-se indagar: como tornar efetivo um direito garantido por lei 

infraconstitucional ou pela própria Constituição em face de uma crise econômica que 

acarrete na escassez de recursos estatais? 

Portanto, conclui-se que, conforme os preceitos traçados por Robert Alexy, a 

proximidade da política pública adotada com o núcleo da dignidade da pessoa humana - 
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mínimo existencial -, terá papel visceral na análise da sua validade. Ou seja, quando da 

implementação de ações no combate às crises econômicas, o administrador deverá 

averiguar se haveria alguma alternativa menos gravosas à dignidade da pessoa humana, 

sempre sobrepesando se o direito a ser limitado encontra-se mais ou menos próximo ao 

mínimo existencial.  

Ato contínuo, a crise orçamentária deverá ser enfrentada com mecanismos que, 

conjuntamente com a sociedade, busquem o reequilíbrio das contas públicas, assegurando 

maior proteção à dignidade humana e promovendo o redimensionamento das políticas de 

governo. 

Nesse sentido, o pragmatismo jurídico assevera a ótica do direito à luz da realidade 

fática ao qual se encontra inserido, sendo extremamente significativa a disponibilidade 

orçamentária na promoção dos direitos sociais.  Dito isto, foi verificado no presente 

trabalho uma maior urgência na observância e transparência do orçamento público, 

especialmente enquanto estiver diante de análise pelo judiciário. 

 Este deverá desempenhar seu papel garantindo os direitos sociais à população, 

contudo, sempre respaldado pela realidade fática e sobrepesando os impactos da decisão 

no caso concreto, a fim de resguardar o interesse público e o mínimo existencial. 

Já no que concerne à reserva do possível, conclui-se pelo estudo realizado que esta 

deve ser exigida na medida do razoável, à luz do caso concreto. Deste modo, as limitações 

impostas às medidas no combate anti-crise impostas pelo mínimo existencial, devem 

também servir, simultaneamente, como limiar à razoabilidade na concessão destes 

direitos sociais.  

Sendo assim, baseando-se nos pressupostos estabelecidos por Robert Alexy, para 

se verificar de forma empírica e concreta se algo é razoável de se exigir do Estado, deve-

se considerar se esta medida é: (i) adequada? Se atinge os objetivos (critério de 

adequação); (ii) é necessária? Se não há meio menos gravoso de executá-la (critério de 

necessidade); (iii) A ponderação final consiste na intensidade valorativa (axiológica) 

entre critério de adequação sobre o critério de necessidade de cada princípio analisado à 

luz do caso concreto. (Ponderação em sentido estrito). 

Logo, com o resultado é possível verificar de forma empírica a possibilidade de 

execução, seja por meio de decisão judicial ou implementação de política. Portanto, o 

mínimo existencial deverá ser protegido observando a proporção, sob o critério da 

razoabilidade, entre o grau de primazia da demanda e a capacidade orçamentária do 

Estado.  
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Outrossim, possível resposta – ou forma de mitigar – à questão, seria uma maior 

articulação entre os Poderes, de forma harmônica, sem uma interferência que pudesse 

acarretar prejuízo ao sistema de freios e contrapesos, uma vez que desde o processo de 

iniciativa da lei orçamentária – iniciado pelo Executivo e sabatinado pelo Legislativo -, 

há evidente assimetria de informações entre os três Poderes.  

Noutras palavras, cabendo ao Executivo em sua função precípua, gerir as políticas 

econômicas de forma que possa contornar os efeitos da crise, e devendo o judiciário 

atentar-se ao orçamento na tomada de decisões judiciais, em prol de uma visão mais 

holística do funcionamento da máquina pública. 

Sobre o exercício harmônico dos três poderes, à fim de dirimir a questão, Dinorá 

Adelaide Musetti Grotti perfaz o entendimento que as normas programáticas representam 

instrumento de orientação à criação e aplicação da lei. Ato contínuo, todas as funções 

estatais ficam limitadas às tarefas previstas na Constituição: o legislador, ao elaborar 

projeto de lei, não pode furtar-se à observância dos programas erigidos na ordem 

constitucional. O gestor público, ao exercer sua competência discricionária, deve ater-se 

às finalidades perquiridas pela norma constitucional.  

Sob esta perspectiva, a norma programática ultrapassa a eficácia interpretativa das 

demais normas presentes no sistema normativo, à medida que apontam para a promoção 

do bem-estar social, tratando-se de verdadeiras diretrizes de aplicação da lei.  

Em consonância com o apresentado supra, é de se reconhecer que há uma 

assimetria de informações entre o Judiciário e o Executivo em relação ao orçamento. 

Desta forma, a formulação de políticas econômicas em momentos de crise demandaria 

maior deferência pela opção administrativa, à medida que, consubstancia sua função 

precípua.  

Por derradeiro, é necessário que a realocação dos recursos, bem como a fixação 

de prioridades orçamentárias, por meio do Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentária; Outrossim, e principalmente, através da Lei Orçamentária Anual, a qual 

deverá executada na sua máxima integralidade.  

Desta forma, com mais efetividade, o orçamento terá resguardada sua função 

precípua, como alicerce na gestão pública na promoção das políticas públicas atendendo 

aos direitos sociais previstos no texto constitucional. Efetivando demandas refletidas 

primordialmente na vontade popular, enaltecendo pela sua soberania frente ao Estado e a 

indisponibilidade do interesse público, salvaguardando princípios tão caros ao Estado 

Democrático de Direito. 
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