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1. Direitos Financeiros e Direitos Humanos - Aspectos
Introdutórios
INTRODUÇÃO
Na evolução histórica do direito financeiro, ele passa de uma perspectiva formal, procedimental
do funcionamento das finanças, para ter um conteúdo substancial. Um dos principais aspectos
dessa transição é a relação que se estabelece entre direito financeiro e direitos humanos (ou
fundamentais).
O direito financeiro busca dispor sobre toda a atividade financeira do Estado, que é voltada
para obter, gerenciar e aplicar as receitas estatais nas finalidades a que o Estado se propõe
por meio da Constituição.
Como a constituição estabelece uma série de direitos, e os direitos são prioritários na ordem
constitucional, o direito financeiro busca refletir a respeito de como financiar e garantir esses
direitos, a fim de dar efetividade a eles e às instituições. Os institutos financeiros são meios
para esse fim.
São direitos fundamentais os direitos sociais, os individuais, os coletivos e os políticos. Então,
para que haja a fruição de um direito, é necessário que todos os outros também estejam em
consonância com o ordenamento.
Pois, sem a fruição de direitos sociais básicos como saúde, moradia, educação e trabalho, não
é possível fruir também dos direitos individuais, pois não haverá um devido desenvolvimento
físico, cultural, moral e psíquico do ser humano.
A positivação disto está no artigo 192 da CF: “O sistema financeiro nacional, estruturado
de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da
coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito,
será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram”.
Há um vínculo entre as possibilidades orçamentárias do Estado e as atividades que esse
realizará. Se, dentro do sistema dos direitos fundamentais, a própria atividade financeira tem
o papel de conferir efetividade prática a eles, a CF também já prevê mecanismos de custeio
desses direitos dentro da receita da União.
São exemplos disso os gastos mínimos com saúde e educação, que vêm da receita da União,
dos Estados e dos Municípios.
Um dos objetivos constitucionais, previsto no artigo 3º da CF, é a justiça, e o direito financeiro
busca concretizar esse objetivo com a melhor distribuição da receita.
O direito financeiro, então, interage com todo o sistema constitucional.
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Deve-se questionar: como, de fato, funciona a interação entre o direito financeiro e esses
outros princípios e normas constitucionais? Por que esses princípios e normas não passam a
integrar o direito financeiro?
Algumas questões passam a ser chaves nesse novo paradigma: como conciliar recursos
escassos frente às demandas por direitos sociais? Deve o judiciário intervir nos aspectos
orçamentários, intervenção, antes, reservada aos poderes executivo e legislativo? Quais os
limites disso? Passa-se a trabalhar com conceitos tais como ativismo judicial, reserva do
possível ou mínimo existencial.
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2. Vinculação de Receitas e Gastos Mínimos
Obrigatórios
A vinculação de receitas e os gastos mínimos obrigatórios são mecanismos que previamente
garantem recursos para determinadas áreas, restringindo a decisão dos poderes executivo e
legislativo feita anualmente no momento de elaboração e aprovação do orçamento público.
O princípio da não afetação (ou não vinculação), um dos que rege o orçamento público, é
previsto no artigo 167. Diz que é vedado que a receita de impostos seja vinculada a órgãos,
fundos ou despesas, e sua finalidade é manter a discricionariedade da administração pública
na alocação dos gastos públicos, pelo menos quanto aos impostos.
Porém, com a crescente demanda por efetivação de direitos constitucionais, o princípio da
não afetação vem sendo cada vez mais flexibilizado.
O próprio artigo 167 já trás ressalvas: a repartição do produto da arrecadação dos impostos
a que se referem os artigos 158 e 159 (IR e ICMS que devem ser repartidos com municípios
e os percentuais do IR e do IPI que vão para o FPM e FPE); a destinação de recursos para as
ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para
atividades da administração tributária, e a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita.
O princípio da colaboração federativa se contrapõe, então, ao princípio da não vinculação.
Direitos sociais também formam uma exceção.
Ainda mais, o princípio da não afetação trata somente das receitas provenientes de impostos.
Outras formas de arrecadação tributária, como as contribuições, já têm como característica a
destinação pré-determinada do produto arrecadado.

GASTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS VS. VINCULAÇÃO DE
RECEITAS
Gastos mínimos obrigatórios são recursos do orçamento que devem ser destinados a uma
determinada área naquele exercício financeiro. Não necessariamente há uma fonte única
para suportar esse gasto. Exemplo: gastos mínimos de saúde e educação.
Vinculação é o estabelecimento de elo normativo entre uma fonte e um destino. São exemplos
as contribuições sociais (a fonte) e despesas com seguridade social (destino). Um exemplo de
vinculação é a própria destinação da receita da União em serviços públicos de saúde.
Nas vinculações não seria necessário realizar todo o gasto dessa fonte em um determinado
exercício, entretanto, se for gastar a receita em outro exercício, deve ser em um destino
previamente determinado, mas não necessariamente somente neste destino.
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É uma diferença muito sutil, já que em muitos dos gastos mínimos obrigatórios serão feitos
por meio de fundos, a partir dos quais também se estabelece um elo, uma vinculação se que
destina a receita.
Ambos têm o efeito de limitar a discricionariedade da administração pública na alocação de
seus gastos.

REFERIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
Há também outro mecanismo jurídico que trata da destinação de recursos no orçamento.
A referibilidade das contribuições nada mais é que o estabelecimento na lei de criação da
contribuição de uma destinação para seu gasto. É diferente de uma vinculação propriamente
dita, por essa ser mais ampla, mas em alguns casos podem coincidir.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA VINCULAÇÃO
Vantagens da vinculação

Desvantagens da vinculação

Reforço ao benefício da tributação

Distorções nas escolhas e
alocações públicas

Reconexão entre tributos e serviços

Inadequação à dinâmica
orçamentária

Garantia de que determinados fundos terão
recursos

Comprometimento do orçamento
como instrumento de política fiscal

Estabilização das finanças estatais

Perda da qualidade do sistema
tributário

Facilitação da aprovação popular na instituição
ou aumento de um tributo

Dificulta o controle pelo poder
legislativo

Regularidade dos fluxos de recursos

Reduz a flexibilidade do
gerenciamento de receitas

Estabelecimento de amarras aos governantes
futuros para que atendam os direitos e valores
prioritários na CF

Mina a discricionariedade da
administração pública

Proteção do gasto das vicissitudes políticas.

A respeito do orçamento da União, não é totalmente correto falar que esse é completamente
engessado. Com a vigência da Constituição de 1988, há uma opção de aumentar contribuições em
detrimento de impostos, seja porque haveria uma facilidade de aceitação da população, seja porque
contribuições não seriam repartidas com estados e municípios.
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Desde a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), os governos têm como
principal objetivo a geração de um superávit primário, isto é, que o resultado das arrecadações fiscais
menos as despesas principais gere um saldo positivo, o que se relaciona totalmente com como o
governo atuará em relação ao orçamento.
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3. Planejamento e Políticas Públicas
CONCEITO
Planejamento envolve apenas o aspecto orçamentário. Políticas públicas são o conjunto de
ações governamentais visando a atender aos fins constitucionalmente estabelecidos. Exige
a implementação de recursos, como ações, e, como política, exige planejamento.

CICLO ORÇAMENTÁRIO
O ciclo orçamentário tem as fases de elaboração e de execução.
O planejamento, então, em sua fase de elaboração, desde a constituição de 1988, contempla
3 leis orçamentárias: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e a Lei
Orçamentária Anual (LOA). Assim, as políticas orçamentárias são estruturadas a partir dessas
leis.
Faz parte da execução orçamentária o decreto de execução orçamentária e as fases de
empenho, liquidação, ordem de pagamento e pagamento.

ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O PPA é o instrumento no qual serão estabelecidas de forma regionalizada as diretrizes, os
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital, ou seja,
investimentos e inversões financeiras, e as transferências de capital.
A LDO estabelece as metas e as prioridades da administração pública federal, incluindo as
despesas de capital do exercício financeiro subsequente. Então, a LDO irá dizer quais ou
quanto trazido no PPA será aplicado para o exercício seguinte, especificando os objetivos e
limites do PPA a serem efetuados no exercício seguinte.
A LOA vem de modo a concretizar o planejamento do PPA e da LDO, trazendo a previsão de
receitas e a fixação de despesas para o exercício financeiro seguinte.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A execução orçamentária inicia-se com a publicação da LOA, que gera créditos que serão
utilizados na execução. A execução é, portanto, a realização das despesas públicas previstas
no orçamento.
Ainda mais quando começa o exercício financeiro, será editado um decreto de execução
orçamentária, a partir do qual será concretizado o gasto no período.
A lei 4.320/64 prevê as fases de empenho, liquidação e pagamento para a realização da
despesa pública.
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O empenho, primeira fase da despesa, segundo o artigo 58 da referida lei, “é o ato emanado
de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não
de implemento de condição”.
O segundo estágio da despesa, a liquidação, é o responsável pela cobrança da prestação
de serviço ou entrega do bem para que o pagamento seja efetivado com o implemento da
condição. Isto significa que será verificado se o credor cumpriu com todas as obrigações
presentes no empenho.
Na verificação, devem ser apurados a origem e o objeto do que deve se pagar, a importância
exata a pagar, e a quem se deve pagar o valor, de modo a extinguir a obrigação.
As terceira e última fases da despesa ocorrem com o despacho feito por uma autoridade
competente determinando que a despesa seja paga. Com a entrega do valor ao credor, a
obrigação se extingue.

DESAFIOS DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
É um desafio, do ponto de vista orçamentário, a coordenação entre o planejamento
orçamentário e o planejamento setorial de cada política pública. Por exemplo, na área da
educação, o orçamento mínimo deverá estar coordenado com o plano nacional de educação
(art. 214 CF).
Outro grande desafio é concretizar o planejamento realizado, especialmente em momentos
de menos arrecadação. A pressão da dívida pública e das metas fiscais, em momentos de
crise, restringe fortemente a possibilidade de execução orçamentária: acaba que parte das
despesas não são totalmente pagas e geram sobras para o ano seguinte. Assim, a execução
orçamentária do ano seguinte começa a partir das despesas dos anos anteriores, o que acaba
por dificultar o planejamento orçamentário, especialmente o de longo prazo.
Também é relevante mencionar a intervenção judicial em demandas individuais, como é o
caso de litígios judiciais onde são pedidos remédios que não foram previstos no orçamento.
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4. Financiamento dos Direitos Fundamentais: Escassez
de Recursos, Escolhas Trágicas e Ativismo Judicial
PREMISSAS DA DECISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCIAMENTO
DOS DIREITOS
1ª premissa: as necessidades humanas são infinitas, e evoluem e mudam conforme o tempo,
e, por isso, naturalmente mudam os direitos que são garantidos pelo ordenamento jurídico e
demandados ao Estado.
2ª premissa: os direitos custam, seja para garantir o direito à propriedade, seja para garantir a
saúde e a educação. É necessária a ação estatal por meio de políticas públicas.
3ª premissa: os recursos para atendimento das necessidades humanas são limitados
(recursos escassos).
Assim, a satisfação das necessidades humanas resultará em escolhas trágicas, uma vez
que não serão contemplados, ao mesmo tempo, todas as demandas e direitos de todas as
pessoas.

TOMADA DE DECISÕES
Para entender quem faz essas decisões, é preciso entender um sistema complexo: em
primeiro lugar, a CF prevê um extenso rol de direitos e atribui competência, para entes da
federação, de implementar esses direitos.
Representantes irão escolher, a cada ciclo governamental, quais direitos receberão maior ou
menor atenção: essa decisão é, em maior parte, orçamentária, feita pelos poderes executivo
e legislativo. Há também a atuação de outros atores, como a população e o próprio poder
judiciário.
Segundo o professor Scaf, o sistema orçamentário brasileiro funciona como um funil:
direcionam-se recursos para atender a determinadas exigências legais e previstas
constitucionalmente. Por isso é que no planejamento do orçamento as escolhas
trágicas são feitas.

ATIVISMO JUDICIAL
Muitos dos agentes que não são contemplados pelas políticas públicas vão buscar o poder
judiciário, para que seja atribuída eficácia direta a seus direitos, ultrapassando-se o sistema
orçamentário.
As decisões judiciais, quando favoráveis, acabam por implementar individualmente direitos
que deveriam ser concretizados para uma coletividade, por meio de políticas públicas de
caráter global.
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O ativismo judicial ocorre, então, quando as escolhas passam dos poderes executivo e
legislativo para o judiciário.
Há um impasse: de um lado, há a relevância do judiciário na garantia de direitos constitucionais,
e de outro, a garantia individual de direitos pode enfraquecer políticas públicas já existentes.
São exemplos os casos em que são concedidos tratamentos medicinais não previstos pelo
SUS àqueles que recorrem ao poder judiciário, porque recursos serão retirados de outros
programas para atender um indivíduo.
Há risco quando se confundem direitos individuais com direitos sociais. Segundo o professor
Virgílio Afonso da Silva, a judicialização dos direitos sociais não pode ser tratada como uma
mera lide entre credor e devedor.
Então, quando o judiciário deve atender as demandas? Para tratar desse assunto, entram os
conceitos de reserva do possível e mínimo existencial.

ATIVISMO JUDICIAL VS. JUDICIALIZAÇÃO
Ativismo Judicial

Judicialização

Necessita de Provocação do Poder
Judiciário

Necessita de Provocação do Poder
Judiciário

Entendimento criativo de um Tribunal,
interpretação nova do direito, muitas
vezes precedente a uma lei, interpretação
legal de forma muito ampla, não
contemplada pela própria lei

Decisões com teor político, políticas
públicas, entre outros, na qual o Poder
Judiciário interfere nas decisões de
outros poderes, baseado na legislação
(princípios e regras)

Judiciário atua além da legislação, sem
respaldo legal

Judiciário atua além de suas
competências baseado em lei

Fonte da tabela: http://www.politize.com.br/judicializacao-e-ativismo-judicial/
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5. Financiamento dos Direitos Fundamentais: Reserva
do Possível e Mínimo Existencial
Os conceitos dessas expressões são dinâmicos, variando conforme o local e época de uso.

RESERVA DO POSSÍVEL
A expressão reserva do possível foi utilizada pela primeira vez em uma decisão do Tribunal
Constitucional da Alemanha, em 1972, onde se discutia a constitucionalidade de limitar-se a
quantidade de vagas em uma universidade. Na decisão, concluiu-se haver uma “reserva do
possível do que poderia o indivíduo exigir da coletividade”.
Logo mais, a expressão passou a ser usada pela administração pública em causas judiciais
em que eram demandados direitos sociais, de forma alargada, de modo que se justificava a
omissão estatal na efetivação de direitos fundamentais sociais.

MÍNIMO EXISTENCIAL
Já a expressão do mínimo existencial passou a ser um núcleo argumentativo da demanda
por direitos fundamentais, ao qual não se poderia opor o argumento da reserva do possível.
O mínimo existencial resume a ideia do mínimo necessário para uma vida digna. Segundo
o professor Virgílio Afonso da Silva, é aquilo que é garantido pelos direitos sociais, e, dentro
dos direitos sociais, aquilo que é justificável, ou seja, não se configura como a totalidade dos
direitos sociais, pois esses garantiriam mais que o mínimo e, então, passariam a ser uma mera
questão de política legislativa.
O mínimo existencial delimita, então, uma parte dos direitos fundamentais que não pode ser
violada ou restringida, mesmo sob o argumento da carência de recursos financeiros, porque
se tratam de direitos que são necessários para que se tenha direito à vida e direito de ter uma
vida digna.
O professor Luís Fernando Sgarbossa sintetiza muito bem a questão: “se, por um lado, a
reserva do possível representa, em sua configuração original um limite máximo ou teto para
o Estado Social, excluindo pretensões exageradas e irrazoáveis, conforme já visto, por outro
lado, o mínimo existencial desempenha o papel de um patamar mínimo ou piso para o Estado
Social, excluindo a omissão estatal que comprometa a existência digna da pessoa.”.
Os direitos sociais implementam-se de forma progressiva. O judiciário tem um papel importante
sobre o controle do avanço na concretização dos direitos, de modo a não haver retrocessos.
Cabe ao judiciário ponderar, em cada caso concreto, seguindo o princípio da proporcionalidade,
se a escassez de recursos não pode ser contornada, e se a prestação exigida estaria dentro
do mínimo existencial.
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6. Financiamento dos Direitos Fundamentais: ADPF 45
e 347
ADPF 45 E 347
Serão discutidas duas ADPFs, ou Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, nas
quais se tratou de reserva do possível, mínimo existencial e financiamento dos direitos sociais.

ADPF 45
Discutia-se, na ação, um feito na LDO que prejudicaria os recursos mínimos destinados à
saúde. O ministro Celso de Melo, relator da ADPF, esclareceu que a LDO já havia sido modificada,
com o retorno da redação originalmente proposta; por ter sido vetada, o motivo pelo qual a
ação judicial foi gerada, a ação teria perdido seu objeto.
No entanto, o ministro fez questão de prosseguir na análise do tema. Mais especificamente,
ressaltou que a ADPF é um instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização de políticas
públicas quando previstas na CF, e que venham a ser descumpridas pelas instâncias
governamentais destinatárias do comando escrito no texto constitucional.
O judiciário estaria realizando o controle constitucional quando é convocado para exercer
controle sobre uma política pública.
O ministro faz diversas ponderações críticas sobre a reserva do possível, e, de certa forma,
confronta reserva do possível com mínimo existencial. Melo ressalta que a realização dos
direitos econômicos, sociais e culturais, além de caracterizarem-se pela gradualidade de
seu processo de concretização, dependem, em grande medida, de um inescapável vínculo
financeiro, subordinado às possibilidades orçamentárias do estado.
O ministro também ressalta que, se a incapacidade econômico financeira da pessoa estatal for
comprovada objetivamente, desta não se poderá razoavelmente exigir a imediata efetivação
do comando fundado na Constituição.
Admite-se, então, a utilização do argumento da reserva do possível como válido em face de
demandas que pretendem concretizar de imediato os direitos sociais.
A utilização da reserva do possível, ainda segundo o ministro, limita-se à ocorrência de
justo motivo, objetivamente justificado. Em outras situações nas quais o poder público
busca exonerar-se de cumprir obrigações constitucionais que, quando omissas, resultam
numa violação de direitos mínimos fundamentais, sua conduta não é lícita e é passível de
intervenção pelo judiciário.
Portanto, não se poderia alegar a reserva do possível quando se tratar de condições materiais
mínimas de existência.
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Muitas vezes políticas públicas deixam de ser executadas, mesmo quando previstas na lei
orçamentária anual, porque existe a faculdade do poder Executivo de gastar ou não as verbas
de determinadas dotações orçamentárias.
O relator também trouxe o seguinte critério de ponderação: de um lado, a razoabilidade da
pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público, e, de outro, a existência de
disponibilidade financeira do Estado para tornarem-se efetivas as prestações positivas dele
reclamadas.

ADPF 347
Essa ação de descumprimento de preceito fundamental introduziu um novo conceito: o
estado de coisas inconstitucionais. Ela foi julgada em sede de medida cautelar em setembro
de 2015.
A ação pretendia que fosse reconhecido o estado de coisas inconstitucionais relativas ao
sistema penitenciário brasileiro para que fossem adotadas, então, providências estruturais
em face das lesões de direitos fundamentais dos presos, decorrentes de ações e omissões
dos poderes públicos.
No pedido da ADPF 347, também pleiteavam-se coisas específicas dos entes públicos, tais
como a elaboração de um plano nacional e de planos estaduais com metas e previsão de
recursos necessários, bem como que esses planos fossem submetidos a diversos órgãos,
inclusive ao STF, para que houvesse acompanhamento do cumprimento.
Isso demonstra que a ação previa um papel bastante ativo do judiciário das políticas públicas.
Ao mesmo tempo, não se tratava de uma demanda individual, e sim de direitos de toda uma
coletividade. A medida cautelar foi concedida parcialmente e, dentre as medidas, destaca-se
a determinação de que a União libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional
para a utilização com a finalidade pelo qual foi criado.
Outra das medidas aprovadas é a determinação de que os juízes estabeleçam, sempre que
possível, penas alternativas à reclusão, por conta das condições das prisões não respeitarem
direitos fundamentais dos presos, e a viabilização de audiências de custódia em até noventa
dias, além do comparecimento do preso frente à autoridade judiciária em até 24 horas após
o momento da prisão.
O pressuposto para tais ordens do judiciário foi o sistema penitenciário nacional ser
caracterizado como estado de coisas inconstitucional.
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