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RESUMO 

 
 
 
FLORENCIO, Danielle Menezes Evangelista. APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
TRIBUTÁRIOS DESTINADOS AOS DIREITOS SOCIAIS NO BRAS IL: Análise 
do papel do Judiciário. 2010. 137 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de 
Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2010.  
 

 

Este trabalho analisa o controle judicial dos atos normativos que versam sobre a 
vinculação de receitas tributárias a direitos sociais. O objetivo principal deste estudo é 
verificar qual deve ser a postura dos magistrados na análise das normas que impõem a 
destinação de exações tributárias aos direitos sociais. Para tanto, investigou-se os 
direitos sociais enquanto dimensão dos direitos fundamentais, sua origem histórica e a 
natureza das normas, bem como sua configuração na Constituição brasileira de 1988. 
Foi esquadrinhada a evolução da tutela jurisdicional dos direitos sociais, enfocando-se 
as críticas que a ela são destinadas e realizando um estudo sobre a atualização da 
separação de poderes. Após, foram apresentados os tributos que, no ordenamento 
jurídico brasileiro, possuem destinação vinculada ao atendimento dos direitos sociais, 
examinando, ainda, os mecanismos processuais através dos quais a constitucionalidade 
das normas sobre aplicação de tributos aos direitos sociais pode ser sindicada, tais como 
a ação direta de inconstitucionalidade. Por fim, foram apresentados exemplos práticos 
de ações diretas de inconstitucionalidade, que tramitaram na Suprema Corte brasileira, 
inferindo-se quais as características do posicionamento adotado pelos Ministros do 
Tribunal. Com base nos aspectos teóricos da literatura especializada, bem como na 
análise das demandas apresentadas, demonstrou-se que o Supremo Tribunal Federal 
aplicou interpretação estrita aos comandos constitucionais sobre a vinculação de receitas 
aos direitos sociais. Propôs-se, por derradeiro, para se dar maior efetividade a esta 
espécie de direitos, garantindo-se, desta feita, a destinação de receitas tributárias 
prevista pelo constituinte originário, a aplicação de dois princípios no exercício da 
jurisdição constitucional, a saber: o da interpretação conforme a Constituição e o da 
Supremacia dos preceitos constitucionais.  

 

 

 

Palavras-chave: Direitos sociais. Receitas Tributárias Vinculadas. Tributação. 
Judiciário. Interpretação. 
 



 

 

 
ABSTRACT  

 

FLORENCIO, Danielle Menezes Evangelista. APPLICATION OF TAXES FUNDS 
TO SOCIAL RIGHTS IN BRAZIL : Analysis of the judiciary’s role. 2010. 137 f. 
Dissertation (Master’s Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 

 

 

This work analyzes the judicial control of laws actions dealing with the link of customs 
receipts to social rights. The main objective of this study is to determine what should be 
the attitude of judges in the analysis of rules which require the allocation of tax 
exactions to the social rights. For this, it was investigated the social rights as dimensions 
of fundamental rights, its historical background, the nature of the rules that enshrine 
them, as well as its format in the  Brazilian Constitution of 1988. The evolution of 
judicial protection of social rights was waded, focusing on the criticism that it was 
destined for and completing a study on upgrading the separation of powers. After that, 
the taxes that were presented in the Brazilian legal system, are linked to the allocation of 
social rights, and even examining the procedural mechanisms through which the 
constitutionality of the rules on tax management to social rights can be syndicated, such 
as for example, the direct action of unconstitutionality. Finally, practical examples were 
presented of direct actions of unconstitutionality, processed in the Brazilian Supreme 
Court, inferring which characteristics of positioning taken by the Justices of the Court. 
Based on the theoretical aspects of specialist literature, as well as, on the analysis of the 
demands presented, it was demonstrated that the Supreme Court applied the strict 
interpretation of the constitutional commands that shapes the allocation of receipts to 
social rights. It was proposed, lastely, to give greater effect to this kind of rights, 
guaranteeing this time, the allocation of tax revenues provided by the original 
representative, the application of two principles in the exercise of constitutional 
jurisdiction, namely: consistent interpretation of the Constitution and the supremacy of 
constitutional precepts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Social Rights. Related Tax. Taxation. Judiciary. Interpretation.  
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INTRODUÇÃO 

 

Direitos sociais e Tributação são temas que vem se aproximando cada 

vez mais na doutrina contemporânea1. O papel do Judiciário, outrossim, tem sido 

revisitado. A união destes três tópicos - Direitos sociais, Tributação e Judiciário – dará 

impulso ao estudo que se apresentará nas presentes linhas, cujo propósito é desvendar o 

papel que o controle judicial tem na efetividade da aplicação de recursos tributários 

vinculados aos direitos sociais.  

Desde os idos da Revolução Francesa e da revolução americana, no 

século XVIII, quando a derrubada de um regime político e a instituição de outra ordem 

social fez iniciar uma nova era, uma inversão de perspectiva foi determinante para a 

democracia moderna: a valorização do cidadão2. 

  O resultado daqueles movimentos foi a consagração dos direitos 

fundamentais no texto de Declarações de Direitos, iniciando pelos Bill of Rights de 

algumas colônias norte-americanas, e culminando com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, datada de 26 de agosto de 1789, na França3.  

Essas Declarações deram o primeiro passo para a constitucionalização 

dos direitos humanos, que, malgrado tenham constado da Magna Carta de 1215, apenas 

após a Segunda Guerra Mundial, ganham, na Europa, papel de destaque nas 

Constituições Democráticas4.  

Assim, a valorização dos direitos fundamentais confunde-se com o 

aprisionamento da sede de poder do homem nos invólucros das regras jurídicas, daí 

afirmar Estefânia Maria de Queiroz Barbosa que a evolução daqueles acompanhou a 

história da limitação de poder5.  

  Primeiro, foram as liberdades. Consagravam-se os direitos que 

asseguravam o ir e vir, o negociar desimpedido, sem interferências de quem quer que 

fosse, inclusive – e principalmente – do próprio Estado. 

                                                 
1 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tributação e Direitos Fundamentais. In Tributos e Direitos 
Fundamentais. Org. Octavio Campos Fischer. São Paulo: Dialética, 2004, p. 09. 
2 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, pp. 103-109.  
3 Idem, p. 103. 
4 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, pp. 137. 
5 Idem, p. 133. 
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  Depois, vieram as igualdades: direitos voltados a salvaguardar a 

existência digna das pessoas, como saúde, educação e moradia, os quais requeriam um 

Estado atuante. 

  Por fim, a fraternidade, já que insuficiente era a proteção individual, ou a 

tutela de direitos individualizáveis, uma vez que bens de alcance indeterminável, tais 

quais o meio ambiente e a paz, clamavam por intervenção estatal.   

  E desta forma estavam delineadas as três dimensões de direitos, 

liberdade, igualdade e fraternidade, que foram aos poucos sendo incorporadas nas 

legislações ao redor do mundo, ao mesmo passo em que o Estado foi se adaptando à 

exigências impostas pelas transformações sociais, passando de Liberal, a Social, e, 

enfim, Democrático de Direito6. 

  Enquanto o papel do Estado Liberal era se abster de cercear as atividades 

dos indivíduos (dever de abstenção), no Estado Social, este foi instado a intervir para 

assegurar bem estar aos cidadãos (dever de prestação), e, no Estado Democrático de 

Direito, as minorias também passaram a ser assistidas (étnicas, religiosas, sociais, etc.)7.  

O atendimento pelo Estado, através de serviços públicos, dos direitos 

fundamentais, no entanto, não é gratuito, e, por isso, ele precisa de lastro tributário8. Os 

Direitos implicam em custos, face aos quais o Estado deve se munir de receita. A 

própria existência do aparato estatal está a depender de verba, seja proveniente das suas 

atividades, seja da poupança extraída da população, cuja destinação proporciona o 

exercício dos seus diferentes misteres9. 

Enquanto o oxigênio alimenta o corpo, os tributos nutrem o Estado. 

Ingovernável uma nação sem exações tributárias. Daí que, se ao ente estatal se transfere 

a tarefa de cuidar das pessoas, nada mais justo que a coletividade o mantenha. 

Não importa, portanto, de que dimensão se esteja a tratar, os direitos 

estão umbilicalmente ligados ao numerário que se designa a financiá-los. Os de 

liberdade necessitam, no mínimo, de um sistema de segurança pública para inibir ações 

                                                 
6 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, pp. 133-151. 
7 Idem, p. 147. 
8 TIMM, Luciano Benetti. Qual a maneira mais eficiente de prover direitos fundamentais: uma 
perspectiva de direito e economia? In Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Org. 
Ingo Wolfgang Sarlet; Luciano Benetti Timm. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 63. 
9 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In Direitos 
fundamentais: orçamento e reserva do possível. Org. Ingo Wolfgang Sarlet; Luciano Benetti Timm. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 117. 



 

 

13 

invasivas; os de igualdade são prestacionais em sua essência; e os de fraternidade 

sobrevivem graças ao poder de polícia e fiscalizatório.   

Sendo assim, retirar parcela do patrimônio privado para ceder ao ente 

estatal é imprescindível para a manutenção do bem estar social. Desde a mais simples 

resma de papel ao mais sofisticado aparelho de avaliação médica, tudo o que o Estado 

faz e adquire depende da extração de valores do cidadão.  

  Visto que inescapável o Estado para a consagração coercitiva de direitos 

e intransponíveis, para tal desiderato, os tributos, resta organizar a máquina 

administrativa para funcionamento adequado. E, justamente tendo como foco a 

engrenagem estatal, foi desenvolvida, na Ilustração européia, sobretudo a partir dos 

ensinamentos de Locke e Montesquieu, a teoria da separação de poderes. Seu maior 

contributo: o Poder precisa conter o Poder, posto, se não o fizer, estará instalado o 

arbítrio10.   

Desta forma, Legislativo, Executivo e Judiciário foram se delineando e 

estabelecendo entre si uma sensível harmonia. O primeiro responsável pelas leis; o 

segundo, por sua execução; e o terceiro, por determinar o seu cumprimento. Todos, no 

entanto, com a função de controlar uns aos outros.  

De início, nenhum deles poderia “invadir” o território dos demais. Com o 

tempo, passaram a “misturar” tarefas, porém cada qual em seu âmbito de atuação. Hoje, 

uma releitura do princípio da separação de poderes se faz obrigatória, haja vista as 

exigências dos novos tempos. Esta transformação é sentida sensivelmente no Judiciário, 

que, de simples “boca da lei”, tem assumido verdadeiro papel de garantidor da 

efetivação dos direitos sociais11. 

Visualizando todas estas transformações no atual contexto brasileiro, 

constata-se que, em primeiro lugar, a Constituição de 1988 adota, enquanto objetivo 

fundamental da República, a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, consagrando, ainda, 

todo um Título, o II, para os direitos fundamentais, no qual a disciplina dos direitos 

sociais ocupa o capítulo segundo; o Sistema Tributário Nacional tem uma disciplina tão 

minuciosa que conta, apenas no Texto Maior, com 17 artigos (do artigo 145 ao 162), 

dentre os quais se destacam os que traçam vinculação de receitas; por outro lado, o 

                                                 
10 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O controle jurisdicional das políticas públicas. Salvador: Editora 
JusPodium, 2009, p. 60. 
11 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 150. 
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Judiciário se sustenta em fortes balizas constitucionais, que o garantem contra 

intromissões, como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio12. 

Ocorre que, não obstante, em teoria, o país possua uma avançada 

disciplina constitucional, nas três matérias supra citadas, direitos sociais, tributos e 

magistratura, a realidade prática oferta tristes exemplos de desrespeito aos direitos 

humanos. Basta citar que, na tabela do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 

2008, o Brasil se encontra na 70º posição de 182 países, atrás de vizinhos da América 

do Sul, como Argentina (38º), Chile (40º) e Uruguai (46º)13. 

Por isso, a preocupação com a identificação de mecanismos, mormente 

no campo jurisdicional, que conduzam o Estado a cumprir suas obrigações, assumidas 

no texto constitucional, apresenta-se como impulso acadêmico do presente trabalho.  

Mesmo que, numa visão instrumental, essa concretização esteja a cargo 

dos Poderes Legislativo e Executivo, respectivamente responsáveis pela regulamentação 

normativa e execução das políticas públicas, o Judiciário, como controlador dos atos 

públicos, pode pronunciar-se sobre a omissão estatal no atendimento dos direitos 

fundamentais.  

Ora, não se pode olvidar que, num Estado com recursos limitados, nem 

todas as necessidades podem ser atendidas, o que redunda em escolhas, por vezes 

trágicas14. No caso dos direitos sociais, o legislador constituinte encarregou-se de 

selecionar aqueles que teriam recursos tributários destinados15. A aplicação de tais 

montantes não se dá, então, por mera discricionariedade do administrador, mas por uma 

imposição normativa. O desvirtuamento, assim, implica na possibilidade de controle, a 

                                                 
12 Vide artigo 95, da Lei Fundamental brasileira de 1988. 
13 Dados obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vide Tabela 2.25: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsoc
iais2009/indic_sociais2009.pdf>. Note-se, ainda, que a definição do IDH depende de três fatores: 
longevidade, renda e educação. No caso da educação, utilizam-se, para medição do índice, a taxa de 
alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais de idade e a taxa bruta de matrícula nos três níveis de 
ensino. A longevidade é aferida pela taxa de expectativa de vida da população. Por fim, o Produto Interno 
Bruto - PIB per capita determina o nível de renda utilizado para medir o IDH renda. Disponível em: 
<http://www.undp.org.br/hdr/HDR2000/Metodologias%20-%20IDH-M%20e%20ICV.pdf>. 
14 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha: em busca de critérios jurídicos para lidar com a 
escassez de recursos e decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 147. 
15 No Brasil, tanto impostos quanto contribuições possuem, cada um em sua medida, destinação 
constitucional de seus recursos. Apesar dos impostos serem em regra não vinculados, há na Constituição 
de 1988 dispositivos, como os artigos 198, §§ 2º e 3º e 212, que prevêem hipóteses em que o produto de 
sua arrecadação possui finalidade específica. As contribuições sociais, por sua vez, são concebidas para 
financiar direitos sociais, a exemplo daquelas que sustentam a seguridade social, como a COFINS, e a 
educação, como a contribuição para o salário educação. Desta forma, o não cumprimento de tais preceitos 
acarreta um malferimento da ordem constitucional a ser coibido pela via jurisdicional. 
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ser efetuado pelo Poder com atribuição constitucional para tanto, o já mencionado Poder 

Judiciário. 

Destarte, considerando a profusão das necessidades da população, os 

operadores do direito, os juízes em particular, devem voltar suas atenções para a 

efetivação de tais anseios, cuja observância já está consagrada na Constituição. Daí que 

o interesse em conhecer e discutir a realidade das ações judiciais, nas quais a destinação 

de recursos tributários aos direitos sociais é debatida, é tão construtivo para o 

desenvolvimento de uma nação.  

Assim, a dissertação de mestrado se propõe a estudar o resultado dos 

processos em que o Judiciário brasileiro avalia o cumprimento da aplicação dos tributos 

previstos na Constituição de 1988 destinados ao atendimento dos direitos sociais, tais 

como saúde e educação.  

A pergunta que se busca responder é a seguinte: qual a postura do 

Judiciário brasileiro, diante de ações nas quais a aplicação de recursos tributários 

vinculados é debatida, face à necessidade de concretização dos direitos fundamentais 

sociais?  

Para tanto, o estudo passará pelas etapas a seguir descritas. 

Em uma análise primacial, promover-se-á o conhecimento dos direitos 

fundamentais, indicando suas três dimensões ou gerações, sua origem, histórico e 

repercussões. No mesmo capítulo, o foco principal será nos direitos sociais e a expansão 

dessas garantias no Brasil, passando por classificações doutrinárias das normas que os 

consagram.  

No segundo capítulo, será necessário conhecer a evolução da tutela 

jurisdicional dos direitos sociais, mostrando o desenvolvimento do pensamento jurídico 

e as tendências observadas no Judiciário, como, por exemplo, no tema “separação de 

poderes”, com vistas ao conhecimento de demandas que os sindiquem. Aqui, far-se-á 

um estudo comparado da realidade norte-americana, inferindo-se como a jurisprudência 

vem tratando a matéria, bem como uma análise das críticas recentes à sindicabilidade 

judicial dos direitos sociais.  

No próximo capítulo, esmiuçar-se-á quais são os tributos que possuem 

destinação vinculada ao atendimento dos direitos sociais, como saúde, educação, 

previdência, etc., fazendo uma análise de sua configuração constitucional, assim como 

conhecendo dados acerca da arrecadação no Brasil e do atendimento de direitos sociais 

pelas exações tributárias. Ao final, empreender-se-á uma abordagem dos mecanismos 
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processuais através dos quais a aplicação de recursos aos direitos sociais pode ser 

sindicada, tais como, verbi gratia, a ação direta de inconstitucionalidade, passando por 

um apanhado das vertentes que informam a jurisdição constitucional, por ser esta a sede 

das ações estudadas no capítulo seguinte. 

No quarto e último capítulo, enfocar-se-ão demandas em que se discute a 

aplicação de recursos tributários vinculados aos direitos de segunda geração, como a 

ADIn nº 2.925-8/DF, de forma a se deduzir quais as características dessa espécie de 

sindicabilidade judicial dos direitos sociais. Serão avaliados os argumentos utilizados, 

de maneira a se inferir se tem havido, por meio de tais demandas, concretização 

jurisdicional dos direitos sociais. Ao final, partindo das constatações produzidas ao 

longo do estudo, parte-se para uma análise das implicações de um reconhecimento, por 

parte do Judiciário, da não efetivação das normas constitucionais sobre vinculação de 

receitas.  

Diante da separação dos poderes, como pode se posicionar o Judiciário 

face ao descumprimento da aplicação de recursos tributários constitucionalmente 

previstos? A atuação judicial pode dar maior efetividade aos direitos sociais? As 

respostas serão ofertadas nas considerações finais. Na realidade, o objetivo da 

dissertação é abrir, de forma crítica, novos horizontes a tais questões, contribuindo para 

o debate no meio acadêmico, e, quem sabe, a formação de uma nova cultura jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1. DIREITOS SOCIAIS E O PAPEL DO ESTADO 

 

 

1.1. As Declarações de Direitos e a “reinvenção” humana. 

 

 

Assim como ressalta Norberto Bobbio em A Era dos Direitos, ainda há 

esperança de redenção ao homem, um “animal errado”16 tendente à autodestruição, ou 

“madeira torta” na metáfora Kantiana17: a valorização dos direitos humanos o 

demonstra. Essas “duas faces” contrapostas, de um lado, o violador, e do outro, o 

garantidor de direitos, são apontadas com muita propriedade por ele, ao comentar: 

 

Todavia, jamais se propagou tão rapidamente quanto hoje em dia no mundo, 
sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial – que foi, essa sim, uma 
catástrofe – a idéia, que eu não sei dizer se é ambiciosa ou sublime ou 
apenas consoladora ou ingenuamente confiante, dos direitos do homem, que, 
por si só, nos convida a apagar a imagem da madeira torta ou do animal 
errado, e a representar esse ser contraditório e ambíguo que é o homem não 
mais apenas do ponto de vista da sua miséria, mas também do ponto de vista 
da sua grandeza em potencial18.  

 
 

Consoante se infere do pensamento do mencionado doutrinador, por 

mais que incorra em catástrofes, o homem pode apagar essa imagem e propagar direitos 

que lhe ressaltam a grandeza. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

documento proclamado pela Organização das Nações Unidas (ONU) após a Segunda 

Guerra Mundial, é um exemplo dessa superação19: em seguida a “atos bárbaros que 

ultrajaram a consciência da Humanidade”20, a proteção aos direitos da pessoa é 

consagrada.  

                                                 
16 Aqui, Bobbio remete a expressão de A. M. Cioran. Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004, p. 202. 
17 Segundo Bobbio, Kant se perguntou como de uma madeira torta como a que constitui o homem poderia 
sair algo inteiramente reto. O próprio Kant acreditava que seria possível a “retificação”, através de 
“conceitos justos”, “grande experiência” e “boa vontade”. Vide BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 202. 
18 Idem, p. 203. 
19 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tributação e Direitos Fundamentais. In Tributos e Direitos 
Fundamentais. Org. Octavio Campos Fischer. São Paulo: Dialética, 2004, pp. 09-17, p. 09. 
20 Vide texto do preâmbulo da Declaração no sítio: 
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm > 
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A mencionada Declaração, longe de ser a pioneira tentativa de se 

garantir os direitos do homem, foi precedida por outros importantes catálogos. Primeiro, 

a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, proclamada em 

1776; seguida pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, fruto 

da Revolução Francesa21.  

A consolidação efetiva da proteção aos direitos humanos, no entanto, 

ocorreu em 10 de dezembro de 1948, com a aprovação da já mencionada Declaração 

Universal dos Direitos do Homem pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua 

Resolução nº 217. Afora ela, outros instrumentos ainda se ocuparam da temática: o 

Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, que aprovou a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos; o Tratado de Maastricht, de 1992, e o Tratado de Amsterdam, de 

199722.  

Tais documentos, além de marco histórico, são portadores de conteúdo 

imprescindível para a sobrevivência pacífica: enfim, reconhece o homem a 

universalidade da natureza humana e seus consectários. Aplica-se, aqui, a expressão 

universalidade da natureza humana no mesmo sentido empregado por Bobbio na 

obra citada supra, e que significa um reconhecimento de direitos pré-existentes ao 

Estado e às próprias leis.  

A universalidade, inclusive, é posta por Flávia Piovesan como uma das 

características dos direitos humanos, os quais tem, intrinsecamente, extensão 

universal23.  

Assim, o que tais Declarações fazem – e aí pode estar o verdadeiro 

sentido do emprego do vocábulo “declaração” – é reconhecer aquilo que é inerente, 

imanente ao próprio homem. O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem traduz esta ideia: 

 

(...) a dignidade inerente a todos os membros da família humana e de 
seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da 
justiça e da paz no mundo24. 

 

                                                 
21 Sobre a matéria, GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tributação e Direitos Fundamentais. In Tributos 
e Direitos Fundamentais. Org. Octavio Campos Fischer. São Paulo: Dialética, 2004, pp. 09-17.  
22 Idem, p. 10.  
23 PIOVENSAN, Flávia. Globalização econômica, integração regional e direitos humanos. In Direitos 
humanos, globalização econômica e integração regional: desafios do direito constitucional 
internacional. Org. Flávia Piovesan. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 41. 
24 Vide texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem na íntegra na página: 
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm >. 
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Estes documentos, sobretudo a Declaração de 1948, serviram de 

inspiração para as Constituições de diversas nações democráticas ao redor de mundo, e 

são até hoje tidos como padrão de comportamento, consoante ressalta Javier Luque 

Bustamante25.  

Com estas considerações, que apenas inauguram o estudo, parte-se para a 

apresentação dos direitos sociais, não sem antes “passear” pelo gênero do qual eles 

fazem parte, os direitos fundamentais. 

 

 

1.2. O contexto histórico do surgimento dos direitos fundamentais. 

 

 

Antes, porém, de adentrar no tema específico, com o intuito de 

contextualizar a abordagem, mister conhecer as bases históricas da modernidade, 

consoante apresenta Reinhart Koselleck. A narrativa a seguir mostra um panorama dos 

eventos históricos que culminaram na proclamação das Declarações de Direitos e 

descortina as razões que levaram a humanidade a proteger os direitos humanos.  

Segundo o mencionado historiador, é ultrapassado analisar eventos 

históricos isolados, desmembrados de situações que lhes podem explicar a essência26.  

Suas assertivas são figurativamente ilustradas com a menção à obra de 

Altdorfer chamada Batalha de Alexandre. Embora a tela remeta ao período helenístico, 

retratando a batalha de Issus, na qual Alexandre, o Grande, sagrou-se vencedor contra 

os persas no Século III a.C., ela permite a visão de outro conflito, a batalha de Pavia, de 

1529, na qual Maximiliano subjuga os turcos. Por esta ilustração, nota-se uma intrigante 

semelhança entre os fatos históricos, permitindo-se ao observador “neutralizar” o 

tempo. A essa “sensação”, Koselleck chama de temporalização da História27. É como se 

pudéssemos, com o olhar correto sobre fatos passados aparentemente dissociados, 

desvendar o hoje e projetar o futuro.  

É isso que o autor faz ao aproximar duas fases separadas por 300 anos: a 

Reforma e a Revolução Francesa. Importante é notar que, ao longo desse período, os 

                                                 
25 Sobre o ponto e o entendimento do autor citado, Cf. GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tributação e 
Direitos Fundamentais. In Tributos e Direitos Fundamentais. Org. Octavio Campos Fischer. São Paulo: 
Dialética, 2004, p. 10. 
26 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de 
Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006, p. 23. 
27 Sobre a tela de Altdorfer e a “temporalização da História”, Idem, p. 21. 



 

 

20 

discursos se adaptaram à necessidade de dominação então prevalente. Se antes Lutero 

tentava convencer seus seguidores de que o fim do mundo estava próximo, mantendo a 

posição escatológica da Igreja Romana, porém a ela se contrapondo na medida em que 

aquela se declarava como a única detentora do conhecimento de tal marco, Robespierre 

propagava que apenas os cidadãos tinham controle de seu destino. Discursos adaptados 

a momentos históricos distantes temporalmente, no entanto muito próximos 

estrategicamente: em ambos procurava-se derrubar o poder até então fundado. Tal 

temporalização nos mostra o porquê da “aceleração” que marca os tempos atuais. Na 

visão de Koselleck: 

 

Formulando mais precisamente a minha tese: observa-se, nesses séculos, 
uma temporalização da história, em cujo fim se encontra uma forma peculiar 
de aceleração que caracteriza a nossa modernidade. Nossas indagações serão 
dirigidas à especificidade do assim chamado início dos tempos modernos. 
Para isso, nos limitaremos à perspectiva que se descortina a partir daquele 
futuro concebido pelas gerações passadas; dito mais concisamente, a partir 
do futuro passado28. 

 

Segundo Koselleck, Lutero formulou suas teses em meio às guerras civis 

religiosas, oriundas da intolerância da Igreja Católica aos dissidentes de suas teorias 

escatológicas. À época, a escatologia era usada como mecanismo de controle de mentes. 

O fim do mundo estava próximo, mas jamais era determinado, e só quem detinha o 

conhecimento de sua chegada era a própria Igreja. Para deter as disputas daí advindas, 

apenas um Estado forte, governado por um príncipe com poderes ilimitados, que 

detivesse apenas responsabilidades (de proteção dos súditos), mas jamais culpa pelos 

seus atos, seria capaz de fazê-lo. Nascia assim o Absolutismo, no qual: 

 

Desfez-se a relação entre culpabilidade e responsabilidade constitutiva da 
consciência. Ambas encontravam uma nova correlação na pessoa do 
soberano e na do súdito. Diante do fórum de súditos, o soberano foi eximido 
de qualquer responsabilidade. O súdito foi dispensado de qualquer 
responsabilidade política mas, em compensação, foi ameaçado de uma dupla 
culpabilidade: externamente, ao proceder contra os interesses do soberano, 
em assuntos cuja decisão cabia apenas ao soberano; internamente, pela culpa 
que assalta quem se recolhe no anonimato29.   

 

                                                 
28 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de 
Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006, p. 23. 
29 KOSELECK, Reinhart. Crítica e Crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de 
Janeiro: EDUERJ: Contraponto, 1999, pp. 23-24. 
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Se Lutero representa o marco inicial daquele período que depois se vem a 

entender como o condutor da modernidade, Robespierre significa o seu fim. Após a 

Revolução Francesa, pode-se dizer que se inauguram os tempos modernos30.  

Ainda consoante Koselleck, inicialmente o Absolutismo serviu aos 

interesses daqueles que desejavam acabar com a hegemonia da Igreja Católica e as 

guerras daí oriundas. Os discursos que o explicitavam, imbuídos de sofisticação 

intelectual, como o fez pioneiramente Hobbes, serviam de base para justificar a 

permanência do príncipe no poder. A moral, até então ditada pela religião, era, assim, 

subjugada pela política. 

No entanto, tal qual declinou a Igreja, por seus abusos sucumbiram os 

príncipes. O excesso de desmandos dos soberanos provocou sua derrocada, forjada por 

aqueles que se arvoravam moralmente superiores. A moral, antes relegada aos lindes 

internos dos súditos, ganhou força, deixando evidente o descompasso entre bem estar do 

cidadão e submissão irrestrita ao Estado. A política cedeu espaço à moral.  

A Revolução Francesa, que tem em Robespierre um de seus principais 

expoentes, significou um marco na assunção pelo povo de seu próprio destino. A partir 

dali, a autodeterminação, cuja primeira manifestação foi a capacidade de legislar para si 

mesmo, assumiu de vez o seu papel na formação do Estado. Norberto Bobbio nos ajuda 

a entender o que tal movimento representou para a humanidade: 

 

COM A REVOLUÇÃO FRANCESA, entrou prepotentemente na 
imaginação dos homens a idéia de um evento político extraordinário que, 
rompendo a continuidade do curso histórico, assinala o fim último de uma 
época e o princípio primeiro de outra. Duas datas, muito próximas entre si, 
podem ser levadas a símbolos desses dois momentos: 4 de agosto de 1789, 
quando a renúncia dos nobres aos seus privilégios assinala o fim do regime 
feudal; 26 de agosto, quando a aprovação da Declaração dos Direitos do 
Homem marca o princípio de uma nova era. Não vale a pena sublinhar, por 
ser muito evidente, o fato de que uma coisa é o símbolo e outra é a realidade 
dos eventos gradativamente examinados por historiadores mais exigentes. 
Mas a força do símbolo – e refiro-me, em particular, ao tema do meu 
discurso – não desapareceu com o passar dos anos31.  

 

As ideias liberais da burguesia passam a dar a tônica do Estado-nação, 

ganhando força máxima a necessidade de proteção estatal aos indivíduos e sua 

                                                 
30 KOSELECK, Reinhart. Crítica e Crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de 
Janeiro: EDUERJ: Contraponto, 1999. 
31 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 103. 
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propriedade. O liberalismo preocupava-se apenas em resguardar os cidadãos contra 

intromissões do Estado, surgindo, neste momento, os direitos de primeira geração32. 

Não obstante o jaez inovador do movimento revolucionário francês, o 

passar dos anos mostrou que os direitos de liberdade ali consagrados, como aqueles da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, não eram suficientes para proteger 

os trabalhadores da exploração pelos detentores de capital33. Por outro lado, malgrado a 

igualdade fosse um dos fundamentos da Declaração de 1789, a prática demonstrava que 

apenas homens não estrangeiros, brancos, burgueses e proprietários é que detinham a 

cidadania liberal34. 

Segundo Fernando Gomes de Andrade, esse estado de coisas perdurou 

até que, no início do século XX, a busca pela igualdade material frutificou, em Cartas 

Constitucionais, a consagração de novos direitos, conhecidos por sociais, econômicos e 

culturais. Nessa nova roupagem estatal, restava assegurada a efetiva participação 

política de todos os cidadãos, os quais demandavam a promoção de políticas públicas 

voltadas ao seu bem estar. Duas Constituições pioneiras têm papel relevante, a saber: a 

Constituição do México de 1917 e a Constituição de Weimar de 191935.  

O Estado Social surge justamente no período da sociedade industrial e 

traz consigo a responsabilidade de prestação aos indivíduos de serviços que permitam o 

efetivo gozo dos direitos sociais, econômicos e culturais, como o direito à saúde, à 

moradia, à educação, etc. As reivindicações são no sentido de que o Estado tenha 

comportamento ativo na efetivação da justiça social36.  

Enquanto os liberais consideravam o Estado um “mal necessário”, como 

refere Gustavo Ferreira Santos37, com atividades restritas para a preservação da 

autonomia privada, o Estado Social do Século XX é marcadamente prestacional.  

Do Estado liberal individualista, passando pelo Estado social 

intervencionista, chega-se, enfim, ao Estado Democrático de Direito, o modelo atual, 

                                                 
32 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 138. 
33 Idem, p. 141. 
34 ANDRADE, Fernando Gomes de. Considerações iniciais acerca do controle judicial concernente á 
concretização dos direitos fundamentais sociais prestacionais contidos na CF/88 – uma análise crítica da 
atuação do STJ e STF. In Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pp. 273-327. 
35 Idem, pp. 278-279. 
36 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 143. 
37 SANTOS, Gustavo Ferreira. Constituição, Democracia e Legalidade. In Princípio da Legalidade: da 
dogmática jurídica à teoria do direito. Coordenadores: Cláudio Brandão, Francisco Cavalcanti e João 
Maurício Adeodato. Rio de Janeiro: Forense, 2009, pp. 249-255. 
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cuja formação é marcada por uma evolução dos anteriores. Estefânia Maria de Queiroz 

Barbosa, citando Lenio Luiz Streck, afirma que, como o Brasil não viveu a fase do 

Estado Social, é difícil demonstrar a real dimensão desse novo modelo estatal. A autora, 

no entanto, mostra que, a partir da segunda metade do século XX, a defesa de novos 

tipos de direitos fundamentais, como os das minorias (étnicas, religiosas, sociais) foi 

inserida nos ordenamentos, que, desta forma, passaram a refletir direitos de 

solidariedade, de que todos são titulares. No Estado Democrático de Direito, assim, a 

busca da igualdade efetiva para os cidadãos se acentua e estes, na falta da prestação pelo 

Poder Executivo, socorrem-se do Judiciário, a quem cabe dar a última palavra na 

efetivação dos direitos fundamentais38. 

As referências históricas são importantes para que se entendam as 

dimensões dos direitos fundamentais, cujo desenvolvimento está nitidamente atrelado 

ao contexto histórico-político ora abordado. 

 

 

1.3. A classificação em gerações ou dimensões de direitos. 

 

 

É clássica a divisão dos direitos do cidadão em primeira, segunda e 

terceira dimensões, o que não a torna academicamente ultrapassada. Ao contrário, dita 

classificação traz ínsita uma carga semântica que permite compreender com maior 

intensidade o movimento pelo qual passou o papel da legislação frente à garantia dos 

direitos básicos do cidadão.  

A primeira geração estaria representada pelos direitos individuais, 

políticos e de nacionalidade, descenderia diretamente das conquistas da Revolução 

Francesa, e teria como traço principal a garantia da liberdade. Diz-se que tais direitos 

impunham uma abstenção estatal, um non facere, impedindo-se a afronta a seus 

ditames.  

A segunda dimensão equivaleria aos direitos sociais, econômicos e 

culturais, marcados pela concretização das necessidades básicas da sociedade, cuja 

observância dependeria de uma prestação positiva por parte do Estado, um facere.  

                                                 
38 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, pp. 147-149. 
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A terceira, por fim, corresponderia aos direitos difusos, pertinentes a 

demandas de um número indeterminado de pessoas, como a paz, o meio ambiente, a 

proteção ao consumidor, também conhecidos como transindividuais39.  

  Ditas categorias serão adiante explicitadas.  

 

 

1.3.1. Direitos de Primeira Dimensão. 

 

 

  Os modelos de Estados então dominantes foram cruciais para se entender 

o desenvolvimento dos direitos fundamentais. Conhecê-los, portanto, permite o 

entendimento mais rápido e consolidado dos direitos em foco. 

  Comecemos pelo Estado decorrente da Revolução Francesa: o Estado 

liberal. A característica marcante do Estado liberal é a abstenção quanto às questões 

econômicas e sociais. Desde o início, a sua arquitetura foi construída com o intuito de 

fazer os indivíduos libertar-se das garras do absolutismo e das conseqüências nefastas 

de um Estado altamente interventor na vida privada. Passou-se a privilegiar o laissez 

faire, laissez passer, que evoca a libertação do indivíduo face aos arbítrios estatais40. 

Aqui estão as bases do liberalismo e do que se pode chamar de direitos 

de primeira dimensão: aqueles devotados a garantir o livre funcionamento do mercado, 

por isso mesmo também conhecidos como direitos negativos, já que implicam em 

ausência completa do Estado de determinadas áreas. Este só seria chamado a resolver 

conflitos em situações específicas, quando a engrenagem da vida privada falhasse.  

Assim, os direitos fundamentais de expressão nesta fase são liberdade, 

igualdade, vida, segurança, propriedade privada, isto é, aqueles para cuja observância é 

suficiente um non facere estatal. Estes são o objeto da Declaração da Virgínia de 1776 e 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. 

Segundo a filosofia reinante, o mercado é auto-regulável e, por isso, não 

comporta interferências do ente estatal. Para garantir esta ordem de coisas, as 

                                                 
39 Sobre o tema, cf. VAZ, Anderson Rosa. A cláusula da reserva do financeiramente possível como 
instrumento de efetivação planejada dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Revista de 
Direito Constitucional e Internacional (RDCI). São Paulo, ano 15, n. 61, pp. 25-48, out.-dez. 2007. 
40 ANDRADE, Fernando Gomes de. Considerações iniciais acerca do controle judicial concernente á 
concretização dos direitos fundamentais sociais prestacionais contidos na CF/88 – uma análise crítica da 
atuação do STJ e STF. In Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 274. 
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legislações são ditadas por quem possui o poder econômico, com a nítida intenção de 

fazê-las iguais – embora artificialmente - para todos os cidadãos. A norma, erigida em 

instrumento geral e abstrato, serve aos propósitos de manter intacta a ordem natural das 

negociações41.   

  Como decorrência lógica da necessidade de contenção do Poder estatal, 

eis que, no campo político, a separação dos poderes ganha força, a partir sobretudo das 

ideias de Montesquieu. Neste ponto, merece destaque a evolução desta doutrina, o que 

mais tarde será de crucial importância para se entender o atual movimento de mudança 

do papel do Judiciário. No momento oportuno, assim, abrir-se-á um parênteses para 

enfatizar como era e como ficou tal doutrina. Por ora, mister enfocar que a separação 

dos poderes, conforme gestada pelo mestre citado, tinha por principal objetivo o 

enquadramento em bases gerais e abstratas – estabelecidas pela norma - do Poder. Neste 

sentido, explana Nagibe de Melo Jorge Neto: 

 

A Separação de Poderes foi idealizada por Montesquieu muito mais como 
uma preceito de arte política que como um princípio jurídico, foi concebida 
fundamentalmente como um meio de evitar o despotismo real. Montesquieu 
era favorável ao controle do poder soberano do monarca pelo parlamento 
por meio de leis fundamentais que seriam gerais, fixas, imutáveis e não 
escritas. A finalidade da separação de poderes era, como ainda o é hoje, o 
controle do poder e a coarctação do arbítrio42.  

 

O avançar dos anos, porém, demonstrou que a igualdade tão ovacionada 

pelos liberais era meramente formal. No feroz ambiente negocial, poucos ficavam com 

muito, e muitos, os trabalhadores, ficavam com quase nada. A exploração capitalista 

desenfreada do trabalho, aliada ao horror praticado contra os direitos humanos em duas 

sangrentas guerras mundiais, impulsionou a derrocada do modelo liberal.  

O aparecimento do bloco comunista, como conseqüência do desaflorar 

dos ideais da Revolução Russa, pressionou o lado capitalista a assumir um novo 

posicionamento face aos direitos dos trabalhadores43. Fala-se, então, do surgimento dos 

direitos de segunda dimensão, a seguir explorados. 

                                                 
41 ANDRADE, Fernando Gomes de. Considerações iniciais acerca do controle judicial concernente á 
concretização dos direitos fundamentais sociais prestacionais contidos na CF/88 – uma análise crítica da 
atuação do STJ e STF. In Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 277. 
42 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O controle jurisdicional das políticas públicas. Salvador: Editora 
JusPodium, 2009, p. 60. 
43 ANDRADE, Fernando Gomes de. Considerações iniciais acerca do controle judicial concernente á 
concretização dos direitos fundamentais sociais prestacionais contidos na CF/88 – uma análise crítica da 
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1.3.2. Direitos de Segunda Dimensão. 

 

 

  Superado o trauma dos abusos do Estado, é a exploração burguesa do 

proletariado que passa a preocupar: os capitalistas não têm limites na perseguição do 

lucro, e, para isso, exploram os seus trabalhadores à exaustão. 

  Para acabar com esta triste realidade, o Estado é instado a intervir na 

economia, deixando de lado a filosofia da “mão invisível” do mercado. Sua figura não 

mais é vista como despótica, mas como garantidora do bem estar da sociedade. 

  Eis que emerge a segunda fase – ou dimensão - no desenvolvimento dos 

direitos fundamentais, a saber: aquela que tem vez no âmbito do Estado Social.  

  Onde havia abstenção exsurge a intervenção (do Estado na economia); 

onde havia medo aparece a confiança (dos cidadãos para com o ente estatal). 

  O Estado deixa de ser, portanto, o vilão, para se transformar no mocinho, 

e o seu principal intento agora é assegurar a existência digna dos indivíduos. Para tanto, 

mister desenvolver um poderoso arcabouço legal, que se inicia pela consagração 

constitucional desses novos direitos, os sociais. 

  É comum que se diga que ficou para trás a igualdade formal para dar vez 

à igualdade material44. E cabe ao Estado garantir esse escopo. Deixam os Poderes de se 

caracterizar apenas pela presença inoperante e passam a efetivamente controlar a 

coletividade.  

  Os direitos que marcam essa dimensão são os econômicos, culturais e 

sociais, estes últimos expressos em valores como a saúde, educação, moradia, 

alimentação, etc. As primeiras Constituições a reconhecerem-nos são a Constituição 

mexicana de 1917, e a Constituição de Weimar de 1919.  

                                                                                                                                               
atuação do STJ e STF. In Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 277. 
44 ANDRADE, Fernando Gomes de. Considerações iniciais acerca do controle judicial concernente á 
concretização dos direitos fundamentais sociais prestacionais contidos na CF/88 – uma análise crítica da 
atuação do STJ e STF. In Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 277. 
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  Diz-se que esta dimensão é marcada pelas prestações do Estado em prol 

do interesse social, daí também ser conhecida como consagradora de direitos 

positivos45. 

  Em regra, estes direitos vem expressos nos textos constitucionais em uma 

carta de intenções, agasalhada sob a forma de normas programáticas, isto é, regras cujo 

principal objetivo é estabelecer projeções futuras de ações estatais. A eficácia das 

normas programáticas é fartamente discutida na doutrina e, por isso, uma abordagem do 

assunto não prescinde de uma breve análise dos ensinamentos que atribuem aspecto 

programático aos direitos sociais, o que adiante terá início. 

  Embora a uma primeira vista esta não seja uma ilação evidente, percebe-

se que os direitos ora em destaque são verdadeiramente complementares aos de primeira 

geração, na medida em que, quando observados, implicam na garantia daqueles. Ora, 

assegurada pelo Estado a saúde do cidadão, seu direito à vida estará devidamente 

preservado. 

 

 

1.3.3. Direitos de Terceira Dimensão.  

 

 

  Esta nova dimensão está marcada pelo reconhecimento de que não 

apenas indivíduos isoladamente considerados, ou um número determinado destes, 

possuem direitos, mas há direitos pertinentes a toda a coletividade, e que, se não 

reconhecidos e protegidos, podem tornar inviável a vida social46.  

  Nesta dimensão se enquadram os direitos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento 

sustentável, etc. Direitos estes que pertencem a todos, inclusive àqueles que sequer 

existem e que formarão as futuras gerações.  

  Fácil entender o surgimento desta nova dimensão: ora, consolidado o 

capitalismo e os Estados democráticos, resta ao homem perceber que, se não cuidar de 

determinados bens pertencentes a todos, certamente não haverá futuro para a 

humanidade. O ambiente político desta constatação é justamente a superação dos 

                                                 
45 ALBUQUERQUE, Marconi Costa. Direitos Fundamentais e Tributação – A Norma de Abertura do § 2º 
do Art. 5º da CF/88. In Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 57. 
46 Idem, p. 58. 
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modelos liberal e social de Estado, que dão lugar ao novo paradigma do Estado 

Democrático de Direito. 

Malgrado sua importância, no entanto, tais direitos ainda estão em fase 

de assimilação pelas ordens internas dos países47.  

  Conhecidas as três dimensões dos direitos fundamentais, Fernando 

Gomes de Andrade dá notícia de interessante trocadilho utilizado no meio acadêmico: 

 

Há quem correlacione as três dimensões de direitos fundamentais com o 
lema da Revolução Francesa: Liberdade (referindo-se à primeira dimensão), 
Igualdade (segunda dimensão) e Fraternidade (terceira dimensão)48. 

 

  O comentário parece revelar, de maneira simples e direta, os três âmbitos 

dos direitos fundamentais até então estudados, deixando entrever primacialmente o seu 

o seu conteúdo.  

  Por fim, ressalte-se que é reportada por alguns autores49, ainda, uma 

Quarta Dimensão, restrita, no entanto, a pouca expressividade, dada a sua recente 

divulgação. Segundo aqueles que a defendem, seria composta dos direitos à democracia 

direta, ao pluralismo e à informação. Se a terceira geração carece de maior adesão dos 

ordenamentos, que dirá esta quarta, pouco explorada que é. Segundo Fernando Gomes 

de Andrade, tais dimensões constituem-se em verdadeiro law in making, o que 

significaria “direitos em fase de formação”50. Seu conhecimento, no entanto, permite 

identificar as sociedades que se encontram em maior estágio de assimilação dos direitos 

fundamentais, dentre as quais se pode enquadrar o Brasil, cujos contornos 

constitucionais serão objeto de análise infra. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 ANDRADE, Fernando Gomes de. Considerações iniciais acerca do controle judicial concernente á 
concretização dos direitos fundamentais sociais prestacionais contidos na CF/88 – uma análise crítica da 
atuação do STJ e STF. In Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 283. 
48 Idem, p. 281. 
49 Idem, p. 283. 
50 Idem, p. 284. 
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1.4. O caráter programático das normas portadoras de direitos sociais: revisão.  

 

 

Segundo a doutrina51, os direitos sociais estão previstos em normas de 

cunho programático, que impõem ao Estado a observância de metas e gradativamente 

vão se materializando em prestações, consoante sua regulação pelos legisladores, 

voltadas ao atendimento das necessidades básicas do indivíduo e da sociedade. O termo 

“programático” implicaria na inexistência de cogência imediata, retirando da norma o 

caráter concretizador, para postergar sua eficácia ao momento em que devidamente 

regulamentada. 

A vinculação que se traça entre normas programáticas e direitos sociais é 

coerente com a conformação constitucional de tais imperativos, vez que, sob forte 

influência jusnaturalista, os elementos de bem-estar social foram introduzidos nos textos 

constitucionais, e, nesse primeiro momento, sem a necessária concretude. 

  Segundo Canotilho52, as normas programáticas vinculam o legislador 

ordinário a criar leis que permitam sua realização, abrindo o caminho, no caso de 

inércia, à declaração de inconstitucionalidade por omissão. Elas, no entanto, não seriam 

capazes de impor diretamente o cumprimento de seu objeto, de sorte que sua efetividade 

ficaria efetivamente postergada.  

  José Afonso da Silva ressalta que as normas de princípio programático 

são típicas das Constituições contemporâneas, nas quais as máximas do liberalismo 

convivem harmonicamente com as conquistas sociais, e, por isso, os enunciados daí 

resultantes são contaminados por esquemas genéricos, programas dirigidos aos 

legisladores, juízes, administradores, enfim, aos membros dos Poderes do Estado. Ele 

assim as enuncia: 

 

Aceitando as linhas fundamentais dessa doutrina, e reservando espaço para 
esclarecimentos e especificações ulteriores, podemos conceber como 
programáticas aquelas normas constitucionais através das quais o 
constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados 
interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos 
pelos seus órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), 

                                                 
51  SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores, 
2004, p. 140. 
52 ALBUQUERQUE, Marconi Costa. Direitos Fundamentais e Tributação – A Norma de Abertura do § 2º 
do Art. 5º da CF/88. In Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 67. 
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como programas das respectivas atividades, visando à realização dos fins 
sociais do Estado53. 

     

Desta forma, as normas diretivas, como são conhecidas as normas 

programáticas na doutrina italiana, não consagrariam preceito concreto, senão 

mandamentos ao legislador, verdadeiros invólucros de metas pertinentes à ordenação da 

sociedade. Pela sua própria conformação, teriam eficácia dependente de atos 

regulatórios futuros. 

Esta, no entanto, a posição da teoria tradicional, que vem sendo revista 

pelo próprio Canotilho54, por José Afonso da Silva, e, como este informa, pela doutrina 

alemã especialmente.  

É que, gradativamente, apercebem-se os intérpretes que o fato de os 

direitos sociais encontrarem-se agasalhados em normas de intenção não lhes retira a 

coercitividade, tampouco a premência de sua satisfação. E o desafio da doutrina recente 

é justamente “buscar mecanismos constitucionais e fundamentos teóricos para superar o 

caráter abstrato e incompleto das normas definidoras de direitos sociais, ainda 

concebidas como programáticas, a fim de possibilitar sua concretização prática”55. 

Assim, não só em função da essencialidade de tais espécies de direitos, 

como também face à própria maneira de sua inserção nos ordenamentos, sua satisfação 

merece especial atenção do Estado.  

Por isso, uma revisão da interpretação das normas programáticas vem 

sendo ensaiada, de sorte a afastar os rumores, mormente no Brasil, de ineficácia 

material dos direitos sociais. A referência ao Estado brasileiro é necessária, haja vista a 

constatada carência social, apontada em capítulo posterior, em contraposição a uma 

prodigalidade de direitos sociais consagrados no ordenamento, como adiante se verá. 

                                                 
53 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores, 
2004, p. 138. 
54 Consoante Marconi Costa Albuquerque, “recentemente o doutrinador português mudou o seu 
entendimento, passando a admitir um ‘constitucionalismo moralmente reflexivo’, predicando a 
necessidade em se deixar de lado o ‘entulho programático’, as ‘metanarrativas’ e o ‘caráter ideológico’ da 
Constituição Portuguesa, manifestando como imprestável o modelo de ‘constituição dirigente’, passando, 
ainda, a negar a possibilidade da geração de direitos subjetivos na base de direitos constitucionais sociais, 
alegando que somente o legislador ordinário seria legitimado a determinar o conteúdo concreto dos 
direitos sociais, sem vinculação estrita às normas programáticas da Constituição, posição compartilhada 
no Brasil, por Ricardo Lobo Torres”. Vide ALBUQUERQUE, Marconi Costa. Direitos Fundamentais e 
Tributação – A Norma de Abertura do § 2º do Art. 5º da CF/88. In Constitucionalismo, tributação e 
direitos humanos. Org. Fernando Facury Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pp. 67-68. 
55 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores, 
2004, p. 140. 
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Longe de significar, portanto, apenas um “convite” ao legislador para que 

amplie a sua disciplina, as normas programáticas tem, hoje, reafirmado seu caráter 

preceptivo, impondo à atividade legiferante o dever de realizar o direito já concedido 

pela Constituição, e não pela lei. Não se está a tratar mais de mero “compromisso” e sim 

de proibição de omissão, na expressão de Canotilho. José Afonso da Silva cita o 

entendimento aqui abordado do autor português: 

 

Por isso, o autor pôde dizer com tranqüilidade que ‘a força dirigente e 
determinante dos direitos a prestações (econômicos, sociais e culturais) 
inverte, desde logo, o objecto clássico da pretensão jurídica fundada num 
direito subjetivo: de uma pretensão de omissão dos Poderes Públicos (direito 
a exigir que o Estado se abstenha de interferir nos direitos, liberdades e 
garantias) transita-se para uma proibição de omissão (direito a exigir que o 
Estado intervenha activamente no sentido de assegurar prestações aos 
cidadãos)56. 

 

No caso brasileiro, os direitos sociais ora necessitam, ora prescindem de 

atividade legiferante, visto que as normas constitucionais nem sempre requerem 

regulamentação.  

  A seguir, ver-se-á que, pela localização tópica, os direitos sociais são 

tidos como verdadeiros direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Esta 

característica, apesar de contestada por alguns doutrinadores pátrios, como Ricardo 

Lobo Torres57, parece induzir a que tenham seu sentido e alcance exponencialmente 

dilargados, e não reduzidos a simples programas destituídos de eficácia, o que pode 

significar, assim, finalmente, a possibilidade de sua exigência imediata. 

 

 

1.5. Direitos sociais na Carta Constitucional brasileira de 1988. 

 

 

  A Constituição brasileira de 1988 é pródiga em artigos sobre os direitos 

fundamentais. Além de dedicar todo um título, o II, Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, o texto traz uma norma de extensão no artigo 5º, § 2º, cuja abrangência é 

objeto de divergências na doutrina nacional. Para além dessas discussões, não 

                                                 
56 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores, 
2004, p. 145. 
57TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário, volume III; os 
direitos humanos e a tributação: imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 13. 
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pertinentes ao presente estudo, pretende-se, aqui, uma apresentação de ditos direitos, 

expressos mormente no artigo 5º e seguintes da Carta. 

  A Carta Magna nacional é tão atualizada no quesito direitos 

fundamentais que enumera direitos de primeira, segunda e terceira dimensões58. Traz, 

ainda, norma de abertura, anteriormente citada, cujo texto admite sejam ainda 

respeitados outros direitos humanos implícitos, decorrentes dos princípios adotados pela 

Constituição, ou dos tratados internacionais de que o Brasil faça parte.  

Nesta conjuntura, vê-se que a indivisibilidade e a interdependência são 

marcas da disciplina constitucional brasileira dos direitos humanos, cuja 

fundamentabilidade o constituinte fez questão de exaltar, atribuindo-os a condição de 

cláusulas pétreas, o que significa que eles não podem ser alterados tampouco 

suprimidos do texto por reformas.  

  Além das normas previstas no título mencionado, outras tantas se podem 

extrair da Constituição que consagram direitos fundamentais. A norma do artigo 225, 

por exemplo, resguarda o meio ambiente, o qual, como se viu, faz parte do conjunto de 

preceitos de terceira geração.  

Neste diapasão, os direitos sociais, enquanto vertente dos direitos 

fundamentais – intenção esta claramente inferida da Carta Constitucional, onde 

preenchem capítulo dentro do Título II, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” -, em 

terras tupiniquins são tidos como cláusulas pétreas, isto é, inquebrantáveis, além de 

possuírem eficácia imediata. Sobre o tema Estefânia Maria de Queiro Barboza é precisa:  

 

Já no âmbito interno, os direitos sociais são tratados pela Constituição 
Federal de 1988, como autênticos direitos fundamentais, aplicáveis de 
imediato e dotados de justiciabilidade. No Brasil, os direitos individuais e 
sociais surgem na Carta Constitucional 1988, na transição democrática, 
como um rompimento com o regime militar, e uma forma de reconstrução 
dos direitos humanos, elevados à categoria de direitos fundamentais na 
referida Constituição59. 

 

  Quanto às características citadas, quais sejam, imutabilidade e 

efetividade imediata, acendem-se os holofotes para dois dispositivos constitucionais: em 

primeiro lugar, o artigo 60, § 4º, que afirma estarem excluídos da proposta de emenda 

                                                 
58 ALBUQUERQUE, Marconi Costa. Direitos Fundamentais e Tributação – A Norma de Abertura do § 2º 
do Art. 5º da CF/88. In Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 59. 
59 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 175. 
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os direitos e garantias individuais; e, em segundo, o artigo 5º, §1º, pelo qual as normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata. 

Da leitura desses dispositivos, poder-se-ia, a uma primeira vista, 

descartar a caráter fundamental aos direitos sociais, porém, não foi esta a intenção 

constituinte. Primeiro porque estão inseridos no Título II, segundo porquanto está claro 

que impõem prestações positivas a serem cumpridas pelas autoridades públicas, não 

importando se estas ações devem ou não ser precedidas de lei, o que não ocorreria acaso 

não fossem fundamentais. José Souto Maior Borges reforça: 

 

Sem embargo dessas considerações, os direitos sociais do art. 6º da CF, são, 
também eles, direitos fundamentais. Não será admissível que os direitos à 
educação, saúde, trabalho, etc. possam ser supressos via reforma 
constitucional. Aceitá-lo seria o mesmo que admitir-se a degradação e 
descaracterização do Estado Democrático de Direito, outro princípio 
fundamental (CF, art. 1º). Atentaria contra a Federação, tal como 
constitucionalmente estruturada (CF, art. 1º, caput)60. 

 

Pois bem. O termo “fundamentais” agregado aos direitos sociais traz 

noção clara de sua preponderância preceptiva. Não à toa a Constituição de 1988 os 

atribuiu exigibilidade imediata (artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal de 1988).  

Ocorre que, sobre a possibilidade de aplicação imediata de tais normas, 

mesmo que programáticas, diverge a doutrina, e, aqui, encontra-se ponto crucial para a 

análise ora desenvolvida. A depender da interpretação que se dê ao disposto no artigo 

5º, § 1º, resta autorizada - ou não - a atuação concretizadora do Judiciário.  

Em primeiro lugar, sendo, como já se viu, os direitos sociais autênticos 

direitos fundamentais, mormente pela conformação constitucional, isto é, presença no 

Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, e um título próprio, o VIII, não há 

dúvidas de que toda a disciplina pertinente aos direitos fundamentais é de ser-lhes 

igualmente adotada. Esta a posição de Paulo Bonavides, para quem: 

 

A observância, a prática e a defesa dos direitos sociais, a sua inviolável 
contextura formal, premissa indeclinável de uma construção material sólida 
desses direitos, formam hoje o pressuposto mais importante com que fazer 
eficaz a dignidade da pessoa humana nos quadros de uma organização 
democrática da Sociedade e do Poder61.  

 
                                                 
60 BORGES, José Souto Maior. Relações entre tributos e direitos fundamentais. In Tributos e Direitos 
Fundamentais. Org. Octavio Campos Fischer. São Paulo: Dialética, 2004, p. 218. 
61 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 104.  
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Além disso, a aplicabilidade imediata não necessariamente indica 

“concretude” imediata. Como observa José Afonso da Silva, ela significa que as normas 

são aplicáveis “até onde possam”62, ou seja, até onde as instituições possam atendê-las. 

Sendo assim, mesmo que os direitos sociais requeiram integração legislativa, são sim 

observados imediatamente “até onde possam”.  

Com base nessas premissas, a conclusão acerca da sindicabilidade dos 

direitos sociais junto ao Judiciário se torna clara, sendo de se inferir que elas não podem 

deixar de ter sua imperatividade resguardada por este Poder. Para tanto, aponta mais 

uma vez José Afonso da Silva instrumentos pertinentes: mandado de injunção, a ação de 

inconstitucionalidade por omissão e a iniciativa popular.   

Decerto, porém, que essa aplicação imediata encontra limitações, de 

ordem essencialmente orçamentária, o que não significa que tais direitos não possam ser 

invocados, como observa Andreas J. Krell: 

 

Conforme disposto no § 1º do artigo 5º da Constituição Federal, as normas 
sobre Direitos Fundamentais são de aplicação imediata. Encontramos 
regulamentações semelhantes nas Cartas de Portugal (artigo18/1) e da 
Alemanha (artigo I, II), que certamente inspiraram a Constituinte nacional. 
Esse dispositivo serve para salientar o caráter preceptivo e não programático 
dessas normas, deixando claro que os Direitos Fundamentais podem ser 
imediatamente invocados, ainda que haja falta ou insuficiência da lei. O seu 
conteúdo não precisa ser necessariamente concretizado por uma lei; eles 
possuem um conteúdo que pode ser definido na própria tradição da 
civilização ocidental-cristã, da qual o Brasil faz parte63. 

 

  Conhecida a conformação e as características das normas portadoras dos 

direitos sociais na Carta Magna de 1988, resta conhecer o seu conteúdo. É o que se fará 

nas próximas linhas.  

  Os direitos sociais estão elencados no artigo 6º, do Texto Magno, 

englobando a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos 

desamparados. Além dele, ainda estão consagrados em outros comandos 

constitucionais, quais sejam: art. 205 (educação), art. 196 (saúde), art. 144 (segurança 

pública), art. 225 (meio ambiente ecologicamente equilibrado), art. 230 (amparo ao 

                                                 
62 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores, 
2004, p. 165. 
63 KRELL, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des) 
caminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, 
pp. 37-38. 
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idoso), art. 226, §7º (direito a recursos educacionais e tecnológicos necessários ao 

planejamento familiar) e art. 227 (amparo à criança e ao adolescente). 

  A simples leitura do artigo 6º já demonstra a implicação econômica que 

muitos de tais direitos possuem: para se proporcionar educação, mister a construção de 

escolas; saúde, de hospitais; moradia, de casas, e assim por diante. Dispêndios estatais, 

assim, são requeridos para a realização dessas necessidades. Ditos dispêndios são 

decorrentes das escolhas de políticas públicas que o Estado faz.  

Em geral, os Poderes competentes para tanto são o Executivo e o 

Legislativo. A ineficiência destes, no entanto, em cumprir os deveres decorrentes das 

normas constitucionais em análise, elaborando leis e fazendo-as efetivas, vem se 

tornando preocupação de cada vez mais um número maior de pessoas, e começa a 

chegar ao Judiciário.  

Entender-se o que vem ocorrendo no Estado brasileiro no que pertine à 

nova postura judicial na concretização dos direitos sociais é papel do próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 2. O JUDICIÁRIO E A EFETIVIDADE DOS DIREIT OS SOCIAIS 

 

 

2.1. A nova postura judicial face à exigência de efetivação do Direito. 

 

 

  O Estado Democrático de Direito acarretou, para a magistratura, uma 

remodelagem, fulcrada na exigência de efetivação de direitos64. Como todo movimento 

inovador, não são poucas as resistências, sobretudo daqueles que tem arraigada uma 

concepção tradicional dos Poderes. Ocorre que a onda revolucionária é tão intensa que o 

próprio corpo judicial tem se preocupado em acompanhar as novidades, a exemplo dos 

julgados inéditos produzidos nos últimos tempos no campo da densificação dos direitos 

sociais65.  

As atenções dos estudiosos hoje se voltam à busca pela efetivação do 

Direito, seja no campo processual66, seja no campo material. O Direito Processual, 

assim como o Direito Material, vem sofrendo importantes mutações ao longo desse 

século, abandonando o modelo formalista para abraçar a necessidade de efetividade. O 

Direito Material, por sua vez, passou pela evolução que se demonstrou no capítulo 

anterior, saindo de uma vertente notadamente individualista para reconhecer o salutar 

papel do Estado na potencialização da dignidade humana. 

O Judiciário, como parte do Poder estatal, vem acompanhando essas 

tendências. Deixou de se apresentar como mero “bouche de la loi” (boca da lei), para 

expressar sua força no alcance das metas fixadas na Constituição, em especial, a 

efetivação dos direitos sociais. 

                                                 
64 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 150. 
65 Como exemplo, lembre-se o julgado da ADPF nº 45, na qual se efetuou debate sobre os recursos 
mínimos destinados às ações e serviços públicos de saúde, citado por Bruno Galindo, no artigo intitulado 
“Princípio da Legalidade Oblíqua e Súmula Vinculante: a atuação legislativa da jurisdição constitucional 
nos 20 anos da Constituição de 1988”, In Princípio da Legalidade: da dogmática jurídica à teoria do 
direito /coordenadores: Cláudio Brandão, Francisco Cavalcanti e João Maurício Adeodato. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 180.  
66 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 
1993, p. 271. 
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Como a carência social (leia-se, de asseguramento de direitos básicos 

como educação e saúde) no Brasil se dá a olhos vistos, a tutela jurisdicional tem sido a 

alternativa profilática para a inércia estatal. Nos dizeres de Flávio Luis de Oliveira: 

 

Entretanto, muitas vezes, os direitos e garantias permanecem nas normas, 
sem a devida realização no plano concreto social, de modo que cabe ao 
Poder Judiciário, com a sua função de aplicador da Lei, exigir do Poder 
Executivo o cumprimento das disposições normativas com a finalidade de se 
concretizar os direitos de cidadania. Cidadania não mais compreendida 
simplesmente no exercício dos direitos políticos, mas todo e qualquer direito 
relacionado ‘à dignidade do cidadão como sujeito de prestações estatais e à 
participação ativa na vida social, política e econômica do Estado’67. 

 

Tem-se, pois, uma nova fase no estudo do direito constitucional, que 

passa a questionar qual a legitimidade de o Estado Juiz atuar quando o Estado 

Administrador/Legislador falha. 

Refletir sobre esta justiciabilidade das escolhas públicas, perquirindo-se 

sua viabilidade, limitações e mecanismos processuais, mostra-se como um caminho 

inafastável para a tomada de decisões seguras. 

A solução judicial é apontada por parte dos estudiosos como a tábua de 

salvação para a ineficiência da materialização dos direitos sociais. Clémerson Merlin 

Clève sustenta: 

 

A vinculação dos poderes públicos aos direitos fundamentais (dimensão 
objetiva) é suficiente para deles exigir a adoção de políticas voltadas para o 
seu cumprimento (num horizonte de tempo, evidentemente). Tais políticas, 
como está-se a sustentar, podem sr inclusive exigidas judicialmente68.  

 

Outra corrente, no entanto, aponta dificuldades para essa “intromissão” 

do Judiciário, argumentando que não seria esse o papel atribuído constitucionalmente à 

magistratura e as limitações orçamentárias impediriam tal comportamento, sustentando 

teses como a da reserva do financeiramente possível. Nessa linha se encarta Gilmar 

Ferreira Mendes, que sustenta: 

 

Diante desse quadro, em que pesem o idealismo e o entusiasmo dos que 
batem pela causa dessa geração de direitos, a ponto de afirmarem que ‘a 

                                                 
67 OLIVEIRA, Flávio Luís de. O papel do Poder Judiciário na concretização dos direitos fundamentais 
sociais. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. São Paulo, ano 9, n. 18, jul.dez. 2006, p. 
106. 
68 CLÈVE, Clémerson Merlin. A eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional. São Paulo, ano 14, n. 54, jan.mar. 2006, p. 37. 
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interpretação dos direitos sociais não é uma questão de lógica, mas de 
consciência social de um sistema jurídico como um todo, a despeito desse 
generoso engajamento, forçoso é reconhecer que a efetivação desses direitos 
não depende da vontade dos juristas, porque, substancialmente, está ligada a 
fatores de ordem material, de todo alheios à normatividade jurídica e, 
portanto, insuscetíveis de transformarem em coisas por obra e graça das 
nossas palavras69.   

 

Suas ponderações, longe de radicais, possuem pertinência frente ao 

sistema normativo, mas merecem ser sopesadas com dados empíricos e idéias provindas 

de outras nações. 

O debate, portanto, longe de ser solvido com argumentação simplória, 

requer um passeio pela plêiade de entendimentos que cercam a matéria, justamente 

porque esmiuçar a possibilidade de o juiz, na prestação da tutela jurisdicional, atribuir 

eficácia aos direitos sociais, mesmo sendo tarefa hercúlea, é de interesse salutar para a 

sociedade. 

Os tópicos seguintes, assim, serão portadores de razões para acreditar 

que o Judiciário pode muito mais do que tradicionalmente foi munido: um simples 

reprodutor dos ditames legais.  

Para fazê-lo, primeiro buscar-se-á conhecer os contornos básicos da 

separação dos poderes e suas recentes transformações; a seguir, mostrar-se-á a evolução 

do pensamento jurídico; em seguida, conhecer-se-á a experiência americana; para, ao 

final, dar notícia sobre as críticas à nova postura judicial no Brasil.   

 

 

2.2. Os Desafios do Princípio da Separação de Poderes face ao novo papel do Judiciário. 

 

 

  Entender-se como os questionamentos acerca do papel da magistratura 

floresceram passa por uma análise da teoria da separação dos poderes, cujos contornos, 

hoje bastante alterados, tem papel crucial na formação do Estado Democrático de 

Direito.  

Desenvolvida a partir da Ilustração européia, sobretudo com força nos 

estudos de Montesquieu e Locke, inicialmente a teoria tinha por fim a contenção dos 

abusos do monarca absolutista. Através do império da lei, restavam resguardados os 

                                                 
69 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 712. 
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burgueses face aos desmandos do soberano. A norma era tida como o instrumento capaz 

de moldar condutas de maneira geral e abstrata, já que era aplicada a todos, sem recurso 

a casuísmos. Sendo assim, não haveria espaço para surpresas desagradáveis, 

provenientes do autoritarismo estatal70. 

Inspirado em dois conceitos provenientes das lutas políticas britânicas, 

Montesquieu atribuiu à separação dos poderes duas faces: a primeira pertinente ao 

primado da lei (rule of law); e a segunda concernente ao equilíbrio entre os poderes, que 

se controlariam (balance of powers)71. 

A separação dos poderes, destarte, deitou suas raízes sobre a legalidade e 

a contenção do poder, servindo, em verdade, a um grupo específico de cidadãos, 

detentores do poder econômico, os quais não abriam mão de sua liberdade negocial, 

garantida, desta maneira, por um Estado previsível. 

Com base na legalidade, os poderes foram assim organizados: o que faz 

as leis (Legislativo); aquele que as executa (Executivo); e, por fim, o que assegura o 

cumprimento delas (Judiciário). Para Montesquieu, o Legislativo era exercido pela 

nobreza; o Executivo, pelo monarca; já o Judiciário deveria ser confiado a pessoas do 

povo, do modo prescrito em lei, para formar tribunais que durassem o tempo necessário. 

Como esse último não era formado pelos nobres, era tido como um poder neutro, que 

deveria guiar-se pela justiça.  

  O apelo à legalidade estrita, no entanto, não sobreviveu ao terror 

provocado pela II Guerra Mundial, onde ela foi usada como justificativa das atrocidades 

cometidas pelos nazistas. Uma revisão de sua utilidade se impôs e não tardou para que 

se percebesse que o Estado não poderia se utilizar da lei para abusar de sua posição.  

  Foi então que o pensamento pós-positivista começou a emergir: o Estado 

não mais poderia legitimar toda e qualquer ação, ou até mesmo inação, na leitura estrita 

da lei. Haveria um limite para a sua atuação que estaria no reconhecimento de que sua 

existência se justifica para que seja assegurada dignidade aos que estão abrigados sob o 

seu manto. Como decorrência desses novos tempos, uma revisão da separação dos 

poderes se iniciou e se encontra em andamento até os dias atuais72.  

  Não é suficiente a existência estéril da lei. Esta deve ser o instrumento da 

valorização do ser humano, por isso sua interpretação não é mais meramente formal, 

                                                 
70 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O controle jurisdicional das políticas públicas. Salvador: Editora 
JusPodium, 2009, p. 60. 
71 Idem, p. 61. 
72 Idem, pp. 61-62. 



 

 

40 

mas também ético-axiológica. A separação de poderes acompanha o mesmo raciocínio, 

distanciando-se de uma consagração estritamente formal, para se aproximar do ideal de 

poder atrelado a fins. Sua legitimação sai da lei pura e aporta na efetiva atuação estatal 

para o bem estar social. A teoria ganha cores novas e, por isso mesmo, mais ricas, como 

bem observa Nagibe de Melo Jorge Neto: 

 

A contenção do arbítrio e a legitimação do poder, que são objetivos 
fundamentais da separação de poderes, têm, portanto, uma perspectiva 
diversa e mais rica no Estado pós-moderno. A igualdade é marca dessa 
mudança. Limitar entre nós implica assegurar que o poder estatal esteja 
sempre a serviço da igualdade e da promoção do bem comum dos cidadãos 
por meio de ações positivas73.  

 

  Desta forma, enxergar-se a separação de poderes como a teoria da 

existência de divisão do poder, exercido por meio de órgãos que se autolimitam com 

base na lei é voltar os olhos ao passado. No dias atuais, a separação de poderes está a 

serviço do asseguramento de melhores condições de vida aos cidadãos, para o que os 

Poderes do Estado tem como principal meta a promoção de políticas públicas. Vê-se, 

por conseguinte, que houve uma “modernização” no fundamento de legitimidade do 

agir estatal. As atividades de cada Poder hoje são preponderantes, mas não exclusivas, 

conforme observa Bruno Galindo: 

 

Portanto, pode-se afirmar que denominar os poderes do Estado de 
legislativo, executivo e judiciário é apenas uma conseqüência da 
preponderância de atividades legislativos, executivo-administrativas e 
jurisdicionais em cada um dos poderes em questão, não implicando em 
exclusividade de seu exercício, como já salientamos74. 

 

  Em função disso, o papel do Judiciário começa a ser repensado. Se na 

clássica versão, este garantia a aplicação da lei, tendo como característica principal a 

neutralidade, no novo modelo ele controla a execução de políticas públicas, não 

podendo mais estar alheio ao que acontece com o povo. Mas isto quer dizer que as 

define? Teriam os juízes legitimidade para estabelecer aquilo que deve ser executado 

pelo Estado? E como ficam Executivo e Legislativo nesta onda? Para tais perguntas as 

                                                 
73 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O controle jurisdicional das políticas públicas. Salvador: Editora 
JusPodium, 2009, p. 64. 
74 GALINDO, Bruno. Princípio da Legalidade Oblíqua e Súmula Vinculante: a atuação legislativa da 
jurisdição constitucional nos 20 anos da Constituição de 1988. In Princípio da Legalidade: da 
dogmática jurídica à teoria do direito/coordenadores: Cláudio Brandão, Francisco Cavalcanti e João 
Maurício Adeodato. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 177. 
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respostas não são simples. Há tempos juristas e cientistas políticos vem se debruçando 

sobre elas. Ao longo do trabalho, buscar-se-á apresentar um ponto de vista acerca da 

matéria.  

 

 

2.3. Como a evolução do pensamento jurídico influenciou a magistratura: do 

positivismo às teorias da argumentação. 

 

 

  Como parte do processo de entendimento do fenômeno que vem 

ocorrendo com o Judiciário, apresentar-se-á nas presentes linhas a evolução do 

pensamento jurídico, que mostra como os juristas vem incorporando novos valores ao 

seu labor diário.   

  Conforme já se mencionou alhures, o positivismo jurídico, desenvolvido 

a partir do século XIX, surge como a saída burguesa face aos abusos cometidos na Idade 

Média. Ao alçar-se a razão humana ao grande motor da sociedade, todas as explicações 

transcedentais a respeito do mundo não mais tinham acento na modernidade. A 

racionalidade, compartilhada por todos, deveria ser igualmente exercitada pelos súditos, 

agora indivíduos. A positivação é vista como uma fuga ao arbítrio nas decisões 

judiciais, com a valorização do estabelecimento prévio de normas pelo Estado. Válida é 

a norma posta pelo ente estatal, cabendo ao intérprete apenas descrevê-la, como 

pronuncia João Paulo Allain Teixeira: 

 

Assim, o positivismo jurídico sustenta a teoria da interpretação mecanicista, 
que funda a atividade do jurista em elementos predominantemente 
declarativos em detrimento de elementos criativos. Isso possibilita a redução 
do papel do intérprete no momento da aplicação do direito, assemelhando-o 
a um robô, um autômato programado para decidir de acordo com a letra da 
lei75. 

 

Crê-se, neste momento, em uma racionalidade objetiva do direito, cujo 

papel seria o de estabilizador das expectativas sociais, o que, em última análise, é o 

                                                 
75 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Jurisdição, tópica e razoabilidade. Revista de Informação Legislativa, 
v. 38, n. 151, 2001, pp. 231-248, p. 240. 
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desiderato do ideal de segurança jurídica. Segundo, mais uma vez, João Paulo Allain 

Teixeira, “a maior expressão de justiça é a própria segurança proporcionada pela lei”76.  

Para a dogmática, correto é o raciocínio desenvolvido a partir das fontes 

normativas estatais, cujo uso é inegável e obrigatório diante de um conflito submetido 

ao crivo ao Judiciário (inegabilidade dos pontos de partida e proibição do non liquet). 

A aplicação do direito se dá por um simples raciocínio silogístico, do 

qual a premissa maior é a lei, a menor, o caso concreto, e a conclusão, a decisão. 

Esclarece João Paulo Allain Teixeira: 

 

O silogismo subsuntivo representa a forma clássica de raciocínio jurídico. 
Trata-se de um procedimento destinado à obtenção de um dever-ser concreto 
a partir de uma dever-ser abstrato. Isso é assim em virtude da necessidade 
de, no Estado de direito, todas as decisões estarem fundadas em última 
instância na lei77.  

 

O formalismo dessa vertente é caprichosamente desenvolvido por Hans 

Kelsen, em sua teoria pura do direito, na qual ele apresenta o sistema normativo como 

um todo de normas hierarquicamente escalonadas, que proporciona ao intérprete a 

identificação de uma “moldura” da qual será extraída a decisão. Embora haja uma 

indeterminação a priori quanto às possibilidades hermenêuticas que uma norma 

proporciona, elas são limitadas pelo direito posto, de maneira que toda e qualquer 

interpretação derivará necessariamente das normas postas pelo Estado, não havendo 

espaço para incursões valorativas.  

No século XX, a evolução do pensamento jurídico apregoa a falibilidade 

dos ditames positivistas, que não seriam capazes de solucionar os chamados casos 

difíceis, não solucionados por simples raciocínio silogístico, já que impregnados de 

discussões axiológicas.  

Neste contexto, a virada metodológica sustenta um retorno às raízes 

dialéticas gregas e romanas, consoante nos informa Gustavo Rabay Guerra: 

 

A partir dessa orientação, fortalece-se o paradigma assente na discussão 
metodológica atual que sustenta ser a aplicação do direito uma atividade 
dialética, e que tem como cerne a racionalidade no saber jurídico como 
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permanente construção, repercutindo valores. Caracteriza-se, assim, a hoje 
comumente denominada etapa pós-positivista do direito78.   

 

São as próprias exigências do mundo moderno, com a convivência de 

múltiplos interesses e a necessidade de se “adaptar” o pensamento jurídico às situações 

complexas vivenciadas em sociedade, que impõem essa guinada valorativa. A 

legitimação das decisões judiciais passa a não estar na reprodução automatizada das leis 

– o que produziu, no passado, aberrações como a justificação das atrocidades do 

nazismo – mas na percepção de que a atividade de reprodução do direito possui intensa 

carga dialética e argumentativa, que começa, como diria Recaséns Siches, pela eleição 

das premissas. 

O pós-positivismo, então, finda por se manifestar em duas vertentes bem 

definidas, que formam as teorias da argumentação contemporâneas: a que prega a 

valorização do “poder” normativo dos princípios, cujos expoentes máximos são Ronald 

Dworkin e Robert Alexy; e aquela que vê na força dos argumentos o elemento 

legitimante das decisões jurídicas, apregoada por Chaïm Perelman e Theodor Viehweg, 

entre outros.    

Apenas a título de registro, saliente-se que Robert Alexy, jurista e 

filósofo alemão, constrói uma teoria de fundamentação racional de decisões jurídicas. 

Constata o autor que as normas nem sempre proporcionam a solução de controvérsias, 

abrindo-se, assim, um campo vasto de possibilidades decisórias. A identificação daquela 

que seria a resposta adequada ao caso não se dá de forma arbitrária, mas através de 

valorações que são fundamentadamente exercidas. Ele introduz o elemento vontade para 

a eleição do discurso prático, porém sem abrir mão da racionalidade. 

Já a tônica da teoria de Perelman consiste em atribuir à persuasão da 

platéia o foco da técnica discursiva a ser utilizada no direito. Importa menos a verdade 

ou falsidade da tese e mais a adesão do auditório, já que este pode preferir uma solução 

mais eqüitativa, ou oportuna, ou adequada, porém argumentativamente demonstrada 

como a melhor, do que a exclusivamente verdadeira. Mais uma vez, Gustavo Rabay 

informa: 

 

                                                 
78 GUERRA, Gustavo Rabay. O direito racional e o retorno ao argumento – as teses do direito 
argumentativo (tópica, retórica e discurso racional procedimental) como canais para um pós-
positivismo jurídico factível. Disponível em: <http://www.imag-
df.org.br/Files/Conteudo/56/upload.pdf>. Acesso em 29 de jan. 2010.  
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O modelo racional da Nova Retórica merece ser compreendido como a 
racionalidade prática argumentativa como critério de desenvolvimento que, 
além de conformar os raciocínios práticos em geral, ultrapassa as próprias 
barreiras positivistas e dogmáticas, combatendo, assim, o estigma da auto-
reprodução do direito que alija o compromisso com a humanização do 
conhecimento e seu conseqüente plano emancipatório79. 

 
 

Viehweg, por sua vez, revive o conceito de tópica, presente em 

Aristóteles como a técnica de pensar por problemas. Analisando a jurisprudência 

romana, o doutrinador constata que, no direito, as preocupações não são apenas 

cognoscitivas, mas impregnadas de valores, desenvolvendo fórmulas de persuasão 

variáveis no tempo e no espaço. O mencionado doutrinador valoriza a compreensão da 

realidade, a partir da qual a jurisprudência constrói os argumentos para a solução. 

Estas, em termos gerais, as modernas teorias argumentativas. 

  Assim como plural é a sociedade, o Direito espelha toda a sorte de 

contingências que a diversidade humana possa produzir. Daí a necessidade de superação 

de um modelo que pregue uma lógica universal, dura, como o positivismo. O fator 

contingencial não pode ser desprezado, sob pena de se negar a própria existência da 

sociedade, que está permanentemente aberta a paradoxos não enquadráveis em um 

fechamento cognitivo. 

 

 

2.4. Jurisdição estrangeira: Estados Unidos da América e o tratamento judicial dos 

direitos sociais. 

 

 

Será que devemos importar experiências de outras nações no que pertine 

à satisfação de direitos sociais? Como tem se portado o Judiciário frente aos desafios 

invocados por tais direitos?  

A referência a outros países não foi à toa. É sempre enriquecedor 

conhecer o tratamento que outras nações imprimem a determinadas matérias, por isso, 

far-se-á aqui uma breve incursão sobre o cenário norte-americano, escolhido pelo 

enorme contraste teoricamente existente com a realidade brasileira.  

                                                 
79 GUERRA, Gustavo Rabay. O direito racional e o retorno ao argumento – as teses do direito 
argumentativo (tópica, retórica e discurso racional procedimental) como canais para um pós-
positivismo jurídico factível. Disponível em: <http://www.imag-
df.org.br/Files/Conteudo/56/upload.pdf>. Acesso em 29 de jan. 2010, p. 5.  
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Neste tópico, assim, mostrar-se-á breves notas sobre os Estados Unidos 

da América, que, embora tenham uma das maiores rendas per capita do mundo, pecam 

no que diz respeito ao atendimento das necessidades gerais à sua população. 

  Historicamente, os magistrados estadunidenses tem resistência, por 

exemplo, em alterar o cumprimento de contratos, dada a festejada liberdade contratual. 

Não são raros os exemplos em que as cortes americanas mantem avenças nitidamente 

abusivas. A seguir alguns exemplos, extraídos do artigo de Malla Pollack, professora da 

American Justice School of Law, intitulado “O alto custo de não se ter direitos 

positivos, uma perspectiva dos Estados Unidos”80, que bem demonstram o 

conservadorismo noticiado. 

  Inicialmente, cite-se o caso de trabalhadores de grande corporação, que, 

assustados com a possibilidade de fechamento da fábrica, acreditaram em seus patrões – 

cuja prévia intenção era tirá-la daquela localidade -, e aceitaram menores salários em 

troca do não fechamento da indústria. Não cumprida a promessa pelo empregador, que 

ao fim resolveu abandonar a fábrica daquela localidade e abrir em outra mais vantajosa, 

os trabalhadores recorreram aos tribunais para obter indenizações, as quais foram 

negadas sob o argumento de que eles eram experientes o bastante para acreditar nas 

afirmações do empregador.  

  Outro exemplo é o da mãe solteira, que, sem condições de criar o filho, 

resolveu dá-lo em adoção para o Departamento de Bem-Estar público, assinando 

formulário, no qual expressamente renunciava a todos os direitos que tinha sobre a 

criança. Arrependida, não pode ter seu filho de volta, haja vista que os tribunais 

entenderam que ela tinha plenas condições, por ser graduada em ensino médio e com 

inteligência normal, de entender o formulário, tendo deixado livremente seu bebê com a 

agência.  

  Outro caso diz respeito a cidadão, que, enfermo e não podendo arcar com 

seguro saúde, recorreu a hospital particular, o qual, malgrado ser organização sem fins 

lucrativos, recebendo do governo incentivo fiscal, requisitou que ele assinasse 

documento em que se comprometia a arcar com as despesas médicas não prefixadas. A 

dívida contraída foi tão alta (U$ 30.000) e tão onerada com juros e taxas que o homem 

                                                 
80 POLLACK, Malla. O alto custo de não se ter direitos positivos, uma perspectiva dos Estados Unidos. 
In Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Org. Ingo Wolfgang Sarlet; Luciano 
Benetti Timm. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, pp. 363-389. 
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foi à falência. Sua tentativa de se livrar do débito junto aos tribunais não teve sucesso, 

vez que estes entenderam que não havia relevância no pedido. 

  Em outra situação, os tribunais americanos argumentaram que uma 

compradora de veículo financiado não tinha razão em querer desfazer contrato, cujos 

termos ela deveria ter lido com mais cuidado. Segundo a avença, a compradora 

devolveria o automóvel, caso a financeira, escolhida pelo vendedor, não aprovasse o 

crédito. Os magistrados não se sensibilizaram com o fato de o revendedor ter prometido 

termos específicos de pagamento e ter permitido que a compradora saísse da loja. 

  Os exemplos aqui citados têm o propósito de demonstrar a linha decisória 

que é adotada pelos americanos quando o assunto é cumprimento dos contratos. Não há 

espaço para criatividade judicial. Embora, sob o ponto de vista da legislação brasileira, 

eles possam parecer radicais, essa tem sido a tônica de muitas decisões proferidas 

naquele país. A sociedade americana é conservadora e, no que diz respeito a negócios, 

mesmo quando envolvidos direitos sociais, como saúde por exemplo, não aprova uma 

maior intervenção judicial.  

  Outro ponto crucial daquela nação pertine aos direitos positivos. De 

acordo com Malla Pollack, a histórica despreocupação com direitos positivos remonta 

aos tempos da escravidão. A autora assim define o tratamento dado aos direitos sociais 

nos Estados Unidos: 

 

A falta de direitos positivos nos Estados está ligada historicamente à 
escravidão. Pela doutrina da “ação do estado”, direitos listados na 
Constituição dos Estados Unidos são meros acordos pelos quais o governo 
mesmo não irá impedir os indivíduos de certas ações, não garante que o 
indivíduo será capaz de fazer qualquer uso no mundo real de tais direitos; a 
doutrina foi anunciada pela primeira vez de forma clara numa decisão da 
Suprema Corte estripando a tentativa pós Guerra Civil do Congresso de 
proteger escravos recém libertos de seus antigos donos: “É a ação do Estado 
de cunho particular que é proibida. A invasão individual de direitos 
individuais não é matéria objeto de emenda” Devido à doutrina da ação do 
Estado, o Estado não tem o dever de cuidar de seus cidadãos, nem mesmo 
do “Pobre Joshua” no século vinte81. 

 

  A última frase anteriormente transcrita causa alto impacto. Consoante as 

leis e os costumes americanos, o Estado não tem o dever de cuidar de seus cidadãos, 

que, desta forma, estão sujeitos à própria sorte. A influência do liberalismo é de tal 

                                                 
81 POLLACK, Malla. O alto custo de não se ter direitos positivos, uma perspectiva dos Estados Unidos. 
In Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Org. Ingo Wolfgang Sarlet; Luciano 
Benetti Timm. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 380. 
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maneira experimentada naquela nação que não se cogita de os órgãos estatais – seja do 

Executivo, do Legislativo ou do Judiciário - se responsabilizarem pelo bem-estar da 

população. Esta, sozinha, é que deve procurar, privadamente, os bens e serviços de que 

necessita. O caso do “Pobre Joshua” bem ilustra essa assertiva: o garoto foi 

constantemente agredido pelo pai, sob o conhecimento do Departamento de Serviços 

Sociais, mas não teve direito a indenização do Estado, pois, na ótica da Suprema Corte 

dos Estados Unidos, o governo não está obrigado a proteger os indivíduos contra atos de 

terceiros, apesar de constar da Constituição que “nenhum Estado poderá...privar 

qualquer pessoa de sua vida, liberdade, ou propriedade, sem o devido processo legal”82. 

Os casos anteriormente transcritos, mesmo que pertinentes a questões 

financeiras, deixam entrever que os Estados Unidos adotam como máxima a não 

intervenção do ente estatal em assuntos privados.  

Apesar dos avanços em julgados da Suprema Corte, tal prática ainda 

permanece. Em 1953, quando Earl Warren assumiu a presidência da Suprema Corte 

americana (chief justice), algumas decisões buscaram dar efetividade aos direitos 

positivos. A primeira delas – e hoje a mais famosa – é a do caso Brown v. Board of 

Education of Topeca, Kansas, no qual se reconheceu que escolas segregadas eram 

desiguais. Além desse, outros casos, ainda sob a presidência de Warren, foram marco de 

uma nova postura judicial - tais como aqueles que permitiram aos pobres se divorciar; 

aos réus pobres obter advogados gratuitos; etc – que infelizmente não permaneceu. 

Os próximos membros da Suprema Corte findaram por, a partir de 1986, 

imprimir outra feição ao Tribunal, desta feita muito mais voltado aos direitos do Estado 

em detrimento dos direitos individuais. A abstenção novamente passou a ser a tônica e o 

Estado passou, então, a deixar de intervir nos assuntos privados.  

O que isso provoca, segundo Malla Pollack, é uma sociedade desigual, 

na qual os nefastos efeitos da escravidão ainda se fazem sentir. Como o Estado se 

abstem, a pobreza e seus efeitos, como criminalidade, segregação, etc., atingem 

principalmente a população negra: do total de encarcerados do país, 40% são negros e 

20% hispânicos, em contraste com uma população de 75,1% de brancos, 12,3% de 

negros e 12,5 de hispânicos.  

                                                 
82 Referência ao caso DeShaney v. Winnebago County Dept. Of Social Services, 489 U.S. 189, 193 
(1989). Apud. POLLACK, Malla. O alto custo de não se ter direitos positivos, uma perspectiva dos 
Estados Unidos. In Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Org. Ingo Wolfgang 
Sarlet; Luciano Benetti Timm. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 381. 



 

 

48 

Mesmo diante dos números, a Suprema Corte insiste em não levar em 

consideração questões raciais e os tribunais americanos se recusam a fiscalizar a 

alocação de recursos estatais. 

O resultado desse comportamento é um descrédito do governo, o que é 

sensivelmente mostrado pela alta taxa de abstenção eleitoral, redundando em um 

privilégio dos ricos, que comandam a mídia e as escolhas estatais. 

A conclusão de Malla Pollack é perfeita para responder a pergunta de 

linhas atrás: 

 

No rico Estados Unidos, a teoria dos direitos negativos (que confia no 
mercado desregulamentado para prover as necessidades das pessoas) 
resultou numa anormalmente grande porcentagem da população ser mal 
servida. Baixo índice de votação e altas taxas de encarceramento podem 
estar relacionadas com a desilusão geral com as prioridades do governo83. 

 

  Destarte, os casos trazidos demonstram que, quando se está a tratar de 

direitos sociais, receitas importadas não podem ser tidas como parâmetro. Urge que o 

contexto brasileiro, acima de tudo, seja levado em consideração no que diz respeito ao 

atendimento de tais direitos, pois as experiências estrangeiras mostram que não há um 

modelo pronto, mesmo quando em xeque países ditos desenvolvidos, de tal sorte que é 

necessário encontrar o próprio caminho, a partir das próprias vicissitudes. 

Por outro lado, mister conhecer o tratamento estrangeiro dado à 

sindicabilidade judicial dos direitos sociais, não simplesmente para copiar modelos, que 

nem sempre são adequados para o país, porém para a obtenção de novas ideias que 

possam conduzir a uma doutrina abalizada acerca da “exigibilidad judicial de los 

derechos sociales84”, como expressam Victor Abramovich e Christian Courtis.  

 

 

 

 

 

                                                 
83 POLLACK, Malla. O alto custo de não se ter direitos positivos, uma perspectiva dos Estados Unidos. 
In Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Org. Ingo Wolfgang Sarlet; Luciano 
Benetti Timm. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 388. 
84 ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los 
derechos sociales. Disponível em: <htttp://www.juragentium.unifi.it/surveys/latina/courtis.htm>. Acesso 
em: 21 de nov. 2008. 
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2.5. A sindicabilidade dos direitos sociais frente ao Judiciário no Brasil.  

 

 

Primeiramente, esclareça-se que a onda renovatória judicial é 

inescapável, haja vista as exigências sociais impostas pelo moderno Estado 

Democrático de Direito85.  

Neste ponto, a atual realidade brasileira, de alta concentração de renda 

nas mãos de poucos e miserabilidade de muitos86, fez Marcelo Neves, de maneira 

deveras pertinente, enxergar na nossa Carta uma constituição simbólica, com previsão 

de normas simbolicamente includentes em contraponto a uma realidade constitucional 

excludente. Sobre o ponto Marconi Costa Albuquerque acentua: 

 

Assim, continua o mestre, a constituição simbólica torna-se antes de tudo 
uma constituição-álibi, onde antes de uma visão crítica do processo de 
conscientização dos direitos surge em contraposição uma interseção entre o 
simbólico e o ideológico que imuniza o sistema político contra outras 
possibilidades e transfere a solução dos problemas para o futuro remoto, um 
adiamento retórico da realização do modelo constitucional para um futuro 
distante, às vezes inalcançável87.  

 

  Em adendo à evolução do pensamento jurídico consignada supra, Mauro 

Cappelletti identifica o início desse movimento jurisdicional como uma “revolta contra 

o formalismo”, através da qual a interpretação puramente mecânica abre lugar à 

valorativa. O dever da atividade jurisdicional não se limita apenas à declaração formal 

do direito, mas sobretudo a refletir os melhores resultados e escolhas morais para a 

coletividade. Essa “politicização” do juiz é assim definida por ele:  

 

E assim o juiz não pode mais se ocultar, tão facilmente, detrás da frágil 
defesa da concepção do direito como norma preestabelecida, clara e 
objetiva, na qual pode basear sua decisão de forma “neutra”. É envolvida 
sua responsabilidade pessoal, moral e política, tanto quanto jurídica, sempre 
que haja no direito abertura para escolha diversa88.  

 

                                                 
85 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 149. 
86 Dados sobre os indicadores sociais brasileiros serão apresentados  no Capítulo 3. 
87 ALBUQUERQUE, Marconi Costa. Direitos Fundamentais e Tributação – A Norma de Abertura do § 2º 
do Art. 5º da CF/88. In Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 64. 
88 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 
33. 
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  As implicações do reconhecimento de uma maior “responsabilização” 

judicial – em tempo: utilizando-se aqui outra expressão de Cappelletti – devem, no 

entanto, ser exploradas, para que não se faça dela uso arbitrário, ou até mesmo 

autoritário, transformando o Judiciário em um verdadeiro ditador, em contraposição a 

todo o ganho democrático experimentado em nosso tempo.  

  Convem, num primeiro momento, assim, reconhecer a mudança de 

paradigma pela qual vem passando o Judiciário, que é bem traçada por Marconi Costa 

Albuquerque: 

 

Neste particular faz-se necessária a mudança de paradigmas no tocante à 
questão da intervenção do Poder Judiciário no campo da concretização das 
políticas públicas na área social, dentro da moderna concepção do Estado 
social de Direito, onde o cumprimento dos direitos fundamentais não é 
questão apenas reservada à intervenção do Executivo e do Legislativo, mas, 
sobretudo, regida pelos princípios constitucionais que fundamentam a 
matéria, submetida ao crivo fiscalizador do Poder Judiciário, que, assim, 
deve abandonar o exagerado apego à racionalidade formal e adotar uma 
posição hermenêutica voltada à realização de valores, dirigida por 
princípios, pronta para diminuir a distância entre a igualdade lógico-formal e 
as desigualdades econômico-sociais que afligem a sociedade89.  

 

É claro que todo movimento renovador sofre resistências. O 

desconhecido sempre causa estranheza aos seres humanos e romper essa barreira inicial 

de preconceito requer um pouco de perseverança. Por isso, a análise da questão ora 

posta não prescinde da apresentação das principais críticas impostas pela doutrina a essa 

nova fase de “ativismo” judicial. A partir do conhecimento dos argumentos contrários, 

as ilações acerca da viabilidade dessa postura tornam-se menos traumáticas. Far-se-á 

então uma compilação, sob a perspectiva de alguns autores, dos principais empecilhos 

vislumbrados para a atuação judicial no campo das políticas públicas.  

A primeira de que se tem notícia é, sem sombra de dúvida, a legitimação 

democrática dos juízes em se imiscuir dos assuntos programados para a deliberação 

majoritária. Neste ponto, relembre-se o que foi dito no tópico sobre a separação de 

poderes. Classicamente, o Judiciário é tido como o aplicador da lei; aquele a quem a 

população recorre para ver incidir o Direito ao caso concreto. Sua função, assim, em 

nada combina com a definição do que gastar e como fazê-lo. A interferência nesta seara, 

                                                 
89 ALBUQUERQUE, Marconi Costa. Direitos Fundamentais e Tributação – A Norma de Abertura do § 2º 
do Art. 5º da CF/88. In Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 69. 
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portanto, seria alienígena, reprovável. Perguntam-se os juristas: se a Constituição 

reserva a eleição das políticas públicas e do orçamento ao Legislativo, casa onde tem 

sede a representação popular, como pode o Judiciário, “burlando” o constituinte, 

determinar as prioridades do povo? 

Sobre a crítica, veja-se o que diz J. J. Calmon de Passos: 

 

Nesse pecado capital incidimos nós. Prolixos em proclamar direitos 
fundamentais (substantivos), organizamos um Estado imune a todo tipo de 
controle social e nos limitamos a transferir, para a proteção dos direitos 
fundamentais, o inadequado procedimento utilizado para o nosso quotidiano 
e perante um Poder Judiciário institucionalizado em total descompasso com 
o que se proclama seria o Estado de Direito social e democrata brasileiro. 
Pior ainda, operando sobre uma realidade complexa, instável, marcada por 
desafios constantes e crises permanentes, como analisado antes, ingênua ou 
irresponsavelmente pretendeu-se aprisioná-la na camisa de força de um 
exacerbado casuísmo, pretensioso e paralisante, cujo produto mais daninho 
foi a jurisdicionalização de questões políticas e constitucionalização de 
banalidades, forçando o judiciário a ser o que não pode ser, e isso com 
prejuízo para a Nação e grave risco para o próprio Poder Judiciário, 
ameaçado de desacreditar-se ou tornar-se um fator de ingovernabilidade. 
Impotentes para efetivar decisões políticas eficazes, pretendemos superar 
nossos problemas transmudando-os em pleitos judiciais, numa inversão que 
só contribui para deixar os problemas insolúveis e agravados90. 

 

Parece nítido que a preocupação intrínseca daqueles que sustentam dita 

posição é a possibilidade de desvirtuamento da função judicial e um possível 

autoritarismo deslegitimado, haja vista que exercido por pessoas investidas no cargo 

sem a participação popular.  

Conseguiriam os magistrados decidir melhor do que aqueles que foram 

proclamados pelo povo para exercer tal mister? Esse é um questionamento filosófico 

apontado por Ana Paula de Barcellos91. A preocupação que se apresenta por trás dele 

diz respeito à existência de vocação moral do Direito. Seria possível que juristas 

fizessem, em seu labor exegético, juízos de valores morais? A resposta a tal questão 

elucida, adiante, qual entendimento será aqui adotado.  

Outra das críticas diz respeito à repercussão orçamentária. É fato que o 

juiz não tem condições de avaliar, mormente em uma demanda individual, qual a real 

                                                 
90 PASSOS, J. J. Calmon de. A constitucionalização dos direitos sociais. Revista Diálogo Jurídico, 
Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº. 6, setembro, 2001. Disponível em: 
<http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 18 de junho de 2010. 
91 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In Direitos 
fundamentais: orçamento e reserva do possível. Org. Ingo Wolfgang Sarlet; Luciano Benetti Timm. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 122.  
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repercussão financeira do pleito que lhe é apresentado. Como ele não consegue 

visualizar o todo, isto é, todas as necessidades da população e os recursos existentes 

para atendê-las, determinar que esta ou aquela política pública seja efetuada pode 

redundar em prejuízo de outras, provocando um desequilíbrio difícil de ser recuperado. 

Esta observação é facilmente visualizada quando se está a tratar de saúde: conceder 

medicamentos a uns pode significar que deixem de ser oferecidos novos leitos em 

hospital público ou deixar de ser aberto posto de saúde em comunidade carente.  

A questão, fincada na disponibilidade de recursos financeiros, é 

conhecida dogmaticamente na doutrina como “reserva do possível”, cujos contornos, na 

visão de Canotilho, assim se expressariam: “os direitos sociais só existem quando e 

enquanto existir dinheiro nos cofres públicos”92.  

Este último empecilho, sem dúvida, é dos mais difíceis de superar. 

Quando se está a tratar de precisão infinita e recursos limitados, resta claro que o 

magistrado não possui acesso a informações cruciais para uma tomada de decisão 

segura. Seu âmbito de atuação é limitado ao que lhe é apresentado na demanda e isto 

pode significar uma versão absolutamente parcial dos fatos. Como, então, supor que 

poderia se imiscuir de tão relevantes assuntos sem provocar distorções no sistema?  

As críticas, como se vê, não são facilmente contornáveis. Seja quando se 

pensa a questão sob o ponto de vista político, ou financeiro-orçamentário, ou até mesmo 

filosófico, atribuir aos juízes o controle das políticas públicas requer um exercício de 

superação de velhos paradigmas e de adaptação de posturas. Por isso, cada uma delas 

será aqui dissecada, de maneira a adotar-se um posicionamento que seja conciliatório o 

suficiente para nem excluir de todo a possibilidade aventada, nem permiti-la de maneira 

indiscriminada e, desta forma, eivada de arbitrariedades.  

  No que tange à legitimação dos magistrados, vez que não seriam eleitos, 

mas selecionados no seio da sociedade por certames objetivos ou por opção executiva 

dentre os de notório saber jurídico e reputação ilibada (recrutamento dos Tribunais), 

forçoso que se diga que não se pode defender, sob pena de arranhão profundo no 

princípio da separação dos poderes, que o Judiciário passe a definir as políticas públicas 

do Estado, tendo em vista ser esta atribuição dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Verdade, no entanto, é que não se pode deixar direitos 

constitucionalmente consagrados à mercê dos dissabores dos governantes de ocasião. 

                                                 
92 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 2000, p. 451. 
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Na omissão destes em cumprir ordens expressas do constituinte, principalmente num 

país como o Brasil, com disparidades sociais a olhos vistos, às Cortes é dado o papel 

fundamental de se manifestar, quando chamadas, sobre o cumprimento de tão cruciais 

direitos, os sociais, afirmando a prioridade de seu atendimento, como quer a 

Constituição. Sua legitimidade, assim, adviria do próprio Ordenamento. Estefânia Maria 

de Queiroz Barbosa resume a questão:  

 

Para além disso, deve-se entender que para se tenha um eficaz controle de 
pesos e contrapesos dos Poderes Executivo e Legislativo, é necessário 
também um crescimento dos papéis do Poder Judiciário, sob pena de 
mantendo-se o princípio da estrita separação de poderes, se mantenha um 
Judiciário “perigosamente débil e confinado, em essência, aos conflitos 
privados”, ou seja, para Cappelletti esse ideal de rígida separação de poderes 
acaba por levar “a existência de um legislativo totalmente não controlado, 
como de um executivo também praticamente não controlado”, o que, por sua 
vez, significou períodos de perio na história mundial, nos quais “o poder era 
concentrado nas assembléias legislativas e grupos políticos que as 
dominavam”, como ocorrido na Itália pré-fascista ou na Alemanha de 
Weimar93.  

 

  Por outro lado, considerando que a própria Constituição direciona aos 

direitos sociais uma parcela da arrecadação de tributos, evidente que, se desviados de 

suas finalidades, através da lei orçamentária, por exemplo, o Judiciário deve ser 

chamado a intervir e restaurar os ditames constitucionais pertinentes. E, ao contrário do 

que possa parecer, esta situação não é extraordinária, consoante se mostrará no capítulo 

quarto, no qual será apresentada, entre outras, a Ação Direta de Inconstitucionalidade – 

ADIn nº 2.925-8/DF, cujo objeto é justamente uma lei orçamentária que aplica 

desvirtuadamente os recursos da CIDE-Combustíveis. 

No que pertine à crítica filosófica, que questiona a legitimidade moral 

dos magistrados para o pronunciamento quanto a políticas públicas (“Seriam os juristas 

mais sábios, teriam um acesso diferenciado ao conhecimento do que é bom ou adequado 

nesse particular? Seriam mais éticos ou mais comprometidos com o interesse 

público?”94), ressalte-se que as preocupações com a aderência a valores pela ordem 

jurídica, trazidas pela Segunda Grande Guerra, provocaram, na segunda metade do 

                                                 
93 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 187. 
94 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In Direitos 
fundamentais: orçamento e reserva do possível. Org. Ingo Wolfgang Sarlet; Luciano Benetti Timm. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 122. 
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século XX, conforme se abordou em tópico anterior, a superação do modelo positivista, 

fundado em bases estritamente formais, objetivas, dando origem a uma mudança de 

paradigma que veio a ser conhecida como pós-positivismo ou neopositivismo. Tratou-se 

de um despertar axiológico, que emergiu como resposta à ineficiência do positivismo 

em evitar barbáries cometidas sob os auspícios da lei.  

Esse novo paradigma impulsionou a valorização dos princípios, desde os 

implícitos àqueles insertos no corpo de Cartas Constitucionais. Tais princípios se 

perfazem no invólucro de valores sociais, cujo conjunto forma o núcleo de identidade 

constitucional. Sendo assim, no exercício diuturno de seu labor, os juízes já inseriram, 

como conseqüência dos novos tempos, de sua própria formação acadêmica, juízos de 

valor, os quais retiram da própria ordem jurídica. Neste panorama, inafastável a 

consolidação do papel dos magistrados enquanto garantes da observância dos valores 

consagrados na Carta Política. Por isso, ultrapassada a crítica filosófica. 

Por fim, por ser o de maior complexidade, obtempere-se o argumento 

dos custos. É inegável que ao Judiciário falece uma visão macro do orçamento, para a 

manifestação nesta seara. Como muito bem ressaltam os críticos, a escassez de recursos 

para atendimento das necessidades sociais é um dado inerente às sociedades livres e 

impõe escolhas complexas, haja vista depender de variações do sistema como um todo. 

Destarte, para estes, a definição das prioridades públicas cabe, por destinação 

constitucional, ao legislador, conforme delineia José Carlos Vieira de Andrade: 

 

As opções que permitirão definir o conteúdo dos direitos dos cidadãos a 
prestações positivas do Estado têm de caber, portanto, a um poder 
constituído. Não certamente ao juiz, na sua função aplicadora, sob a 
cobertura de uma interpretação, mas sim aos órgãos (politicamente 
responsáveis) competentes para a definição das linhas gerais das políticas 
econômicas, sociais e culturais ou para sua “implementação”. Isto é, em 
primeira linha, ao legislador, parlamentar ou governamental. O conteúdo dos 
direitos sociais a prestações é, portanto, em última análise, determinado 
pelas disposições do legislador ordinário, actuando por delegação 
constitucional. A ele se destinam as directrizes constitucionais estabelecidas 
a propósito de cada um dos direitos a prestações95.  

 

  Ocorre que não se pode deixar de considerar que, custos por custos, tanto 

os direitos tidos por “negativos”, civis e políticos, quanto os direitos “positivos”, 

sociais, realizam-se por meio de gastos. No caso dos primeiros, o aparato estatal é 

                                                 
95 Apud BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 181. 
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acionado nem que seja para simples fiscalização da sociedade, o que, sem sombra de 

dúvida, requer a destinação de recursos para tal finalidade. Esta ideia é defendida por 

Stephen Holmes e Cass Sunstein, na obra The cost of rights: why liberty depends o 

taxes. Sendo assim, inibir-se o Judiciário de conceder direitos que estão sendo negados 

pelo Executivo e pelo Legislativo simplesmente porque isto vai implicar em despesas 

não se sustenta tão-somente por esta justificativa. Esta a postura de Estefânia Maria de 

Queiroz Barbosa: 

 

Resta claro que o argumento da reserva do possível não pode prevalecer 
como um óbice à concretização dos direitos fundamentais sociais de cunho 
prestacional, pois a garantia dos direitos individuais, de liberdade, ou de 
cunho negativo também gera alto custo ao Estado para que sejam protegidos 
e garantidos96.  

 

  Por tudo, negar-se aos juízes, diante das novas perspectivas do pós-

positivismo, um papel, ainda que devidamente limitado, no controle de políticas 

públicas, é deixar de atualizar sua função às exigências de um Direito fundado em 

valores, principalmente os constitucionais. Esse controle não significa “definição” do 

“quê” e “como” gastar, mas uma “coordenação”, um “guia” para legisladores e 

administradores, daquilo que a ordem constitucional determina. Sobre a questão, Ana 

Paula de Barcellos conclui: 

 

A conclusão do exame levado a cabo acerca da crítica filosófica pode ser 
resumida nos seguintes termos. O controle jurisdicional das políticas 
públicas pode ter três fundamentos distintos e legítimos. Em primeiro lugar, 
como todo controle jurisdicional, seu fundamento pode ser unicamente a 
norma jurídica, fruto da deliberação democrática. Assim, se uma política 
pública, ou qualquer decisão nessa matéria, é determinada de forma 
específica pela Constituição ou por leis válidas, a ação administrativa 
correspondente poderá ser objeto de controle jurisdicional como parte do 
natural ofício do magistrado de aplicar a lei. 
A hipótese mais complexa, porém, e mais freqüente, coloca-se quando não 
se pode extrair de forma direta da norma jurídica respostas às questões 
relevantes em matéria de políticas públicas (isto é: quanto investir, em que 
investir, com que propósito investir, etc.). Nesse hipótese, cabe sobretudo ao 
Executivo e ao Legislativo elaborar as respostas para tais perguntas. Mesmo 
aqui, embora se trate de espaço próprio das deliberações majoritárias, poderá 
haver controle jurisdicional, conquanto seja possível – a despeito do caráter 
genérico dos parâmetros jurídicos – formular um juízo consistente de 

                                                 
96 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 183. 
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certo/errado em face das decisões dos poderes públicos. Como referido 
acima, esse juízo pode ter fundamentos morais ou técnico-científicos97.  

 

Vê-se, assim, que, nos últimos anos, o papel atribuído ao Judiciário vem 

sendo questionado. Como já se disse, a clássica divisão de poderes, extraída dos 

ensinamentos de Locke e Montesquieu, experimenta um processo de atualização para se 

adaptar às novas premências sociais. A sensação geral é de que o Judiciário não pode 

mais estar alheio aos clamores da população, julgando de maneira asséptica as 

demandas que lhe são encaminhadas. Foi-se o tempo em que julgar era apenas dizer o 

que a lei determinava para o caso concreto, através de um processo subsuntivo, estando 

expressamente proibido qualquer tipo de interpretação inovadora. Percebe-se, cada vez 

mais, hodiernamente, que ao Judiciário cabe o excepcional papel de caixa de 

ressonância dos mais atuais clamores da sociedade, buscando incessantemente a real 

essência das normas constitucionais.  

Está-se a tratar da adoção de uma postura dinamizadora da tomada de 

posições estatal, que, segundo alguns doutrinadores, em nada conflita com um 

“atualizado” princípio da separação dos poderes. Neste sentido, Andreas Krell: 

 

Face aos problemas sociais candentes de um país periférico como o Brasil, o 
princípio tradicional da Separação dos Poderes deve ser entendido sob 
parâmetros e dimensões novas e diferentes dos das nações centrais. Ainda não 
foram aproveitadas as potencialidades dos modernos instrumentos processuais 
do Direito brasileiro para a correição judicial das omissões dos Poderes 
Executivo e Legislativo na área das políticas públicas, como a ação civil 
pública e a ação de inconstitucionalidade por omissão98.  

 

  Fincadas as bases da moderna atuação judicial, urge adentrar nos 

complexos meandros da previsão tributária em matéria de direitos sociais, bem como do 

controle que vem fazendo o Judiciário dessa destinação.  

 

 

                                                 
97 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In Direitos 
fundamentais: orçamento e reserva do possível. Org. Ingo Wolfgang Sarlet; Luciano Benetti Timm. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 126. 
98 KRELL, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des) 
caminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, 
p. 109. 



 

 

 

CAPÍTULO 3. VINCULAÇÃO DE RECEITAS E CONTROLE JUDIC IAL 

 

 

3.1. Direitos e deveres oriundos do exercício da competência tributária. 

 

 

  De há muito o homem percebeu que, para financiar a existência do 

Estado e de suas atividades institucionais, deveria extrair receitas junto à população 

abrigada sob a proteção daquele ente. Não tardou para que se identificasse que a 

previsão de direitos, mesmo os de primeira geração, não poderia ser gratuita, haja vista 

que sua criação e manutenção, como reconhecem Cass Sustein e Stephen Holmes99, 

implicam em custos. Assim, ao contrário do que possa parecer, não só os direitos de 

segunda e terceira dimensões requerem o aporte de recursos financeiros pelo Estado, 

senão também os de primeira, que, para serem protegidos, precisam da existência de um 

aparato organizacional, como de segurança pública, financiado com os valores 

arrecadados pelo Erário.  

  Destarte, pressuposto da existência da nação a organização de um sistema 

de arrecadação de recursos que possa financiar os misteres estatais. Ditos recursos 

provêem de duas fontes distintas: a originária, cujos montantes são oriundos da 

exploração do patrimônio do Estado e da prestação de serviços; e a derivada, riqueza 

transferida do povo por meio da cobrança de tributos. Sobre esta última se ocupa o 

direito tributário, cujo objeto é assim descrito por Sacha Calmon Navarro Coelho: 

 

O objeto do Direito Tributário, portanto, é regrar relação jurídica que se 
estabelece entre o Estado e as pessoas físicas e jurídicas, tendo em vista o 
pagamento dos tributos por estas últimas e o recebimento dos mesmos pelas 
pessoas políticas ou, se se preferir, pelo Estado100.  

 

  A outra face da moeda se vê quando, pagos os tributos, os contribuintes 

tem direitos a serem respeitados pelo ente que os arrecadou, na forma dos mais diversos 

                                                 
99 HOLMES, Stephen; SUSTEIN, Cass. The Cost of Rights – why Liberty depends on Taxes. New 
York: Norton, 2000. 
100 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro . Rio de Janeiro: Forense, 
2000, p. 33. 
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serviços públicos. Assim, direitos e deveres caminham lado a lado no exercício da 

competência tributária, tanto para os Estados quanto para os particulares. O Poder 

Público tem o direito de extrair da população numerário para o seu funcionamento e o 

dever de atendê-la (no Estado Democrático de Direito de maneira deveras ampla), e o 

contribuinte, por sua vez, tem o direito de exigir o cumprimento de prestações pelo 

Estado, e o dever de pagar impostos. Ambos devem atuar com ética e correção, 

observando os princípios que a própria Constituição estabelece, conforme ressalta 

Betina Treiger Grupenmacher: 

 

Enfim, o que se quer afirmar com a necessidade da adoção de uma postura 
ética por parte do cidadão contribuinte é que observe, com rigor e 
pontualidade, o seu dever inafastável de pagar tributos. Por outro turno, 
também eticamente deve se conduzir o Estado ao exercer o poder de 
imposição tributária, observando fielmente o Estatuto do Contribuinte e os 
direitos fundamentais nele assegurados101.  

 

As diretrizes para os dois vértices dessa relação, ente público e 

particular, portanto, vem traçadas nos textos constitucionais, e, embora a experiência 

empírica demonstre uma série de imperfeições no caminhar, desde as tentativas de 

evasão pelos contribuintes à falha estatal na observância de seus deveres, o ciclo da 

arrecadação, consolidação e prestação de serviços foi concebido pelo constituinte 

originário para funcionar em harmonia com a reciprocidade – de direitos e deveres - 

mencionada supra. 

O funcionamento do mecanismo tributário, tal qual previsto na 

Constituição, está menos para a simples previsão de regras instituidoras de tributos, e 

mais para a abrangência global de normas tributárias versus direitos fundamentais do 

contribuinte.  

Tributação e direitos fundamentais, portanto, mantem entre si uma 

simbiose, que deve ser resguardada pelo Judiciário, seja porque a Lei Maior não pode 

ter seus preceitos solapados pelo legislador, seja porquanto os direitos fundamentais 

merecem a máxima atenção de todos os Poderes, e não poderia ser diferente com os 

magistrados. Estes, quando provocados, devem expurgar do sistema atos públicos 

atentatórios dos ditames constitucionais. 

                                                 
101 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tributação e Direitos Fundamentais. In Tributos e Direitos 
Fundamentais. Org. Octavio Campos Fischer. São Paulo: Dialética, 2004, pp. 09-17. Observe-se que a 
expressão “Estatuto do Contribuinte”, mencionada pela autora, foi cunhada por Juan Carlos Luqui em 
1953, para se reportar ao conjunto de normas constitucionais portadoras de direitos fundamentais do 
indivíduo em matéria tributária.  
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O controle judicial, em particular a jurisdição constitucional, assume 

papel salutar no Estado Democrático de Direito, apresentando-se como o protetor da 

tessitura constitucional da máquina tributária.  

No Brasil, nem um nem outro tem conformação discreta. Explica-se: o 

Sistema Tributário Nacional é formado por inúmeras normas de todas as hierarquias, 

desde a disciplina pormenorizada da Constituição até a mais simples Instrução 

Normativa da Receita Federal do Brasil (órgão arrecadador e fiscalizador), e o exercício 

da jurisdição é efetuado de maneira deveras capilarizada. Logo, a gama de matérias que 

pode ser submetida ao Judiciário é proporcional à quantidade de normas jurídicas 

incidentes.  

  Para prevenir generalismos e considerando a proposta do trabalho, o 

presente capítulo é dedicado aos tributos vinculados aos direitos sociais, bem como à 

jurisdição constitucional, sede na qual é efetuado o controle concentrado de 

constitucionalidade, bem como onde tramitaram as ações que discutem o 

desvirtuamento da vinculação de receitas, que serão objeto do próximo capítulo.  

A seguir, explorar-se-ão os tributos cobrados no Estado brasileiro, cuja 

previsão constitucional é deveras minuciosa, dando-se ênfase àqueles que têm suas 

receitas vinculadas à satisfação dos direitos de segunda geração. Conhecer-se-á, ainda, 

dados acerca da arrecadação tributária no Brasil, bem como indicadores sociais. Por 

fim, serão apresentados aspectos da jurisdição constitucional pertinentes ao estudo. 

 

 

3.2. O Sistema Tributário Nacional e as exações cobradas pelo Estado Brasileiro. 

 

 

  Como dito de início, o Estado sobrevive dos tributos. Embora 

contundente, a frase expressa o que de mais verdadeiro há no teatro estatal. As receitas 

tributárias são o oxigênio que circula nas estranhas do ente político. Sem elas, o Estado 

agoniza e morre. Daí a importância de uma engrenagem tributária, desde a normatização 

à arrecadação, eficiente e racional. E o Brasil, neste aspecto, possui das mais complexas, 

não obstante estrategicamente bem montada, cargas tributárias do mundo. O estudo que 

se fará aqui terá como arcabouço a disciplina brasileira, composta, basicamente, pelo 

“guarda-chuva” constitucional e pelas leis infraconstitucionais dele derivadas, a saber: o 

Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), que se apresenta como a lei 



 

 

60 

complementar prevista no artigo 146, do Texto Magno, e demais leis específicas, sejam 

as instituidoras de tributos em espécie, sejam as que preveem regras gerais.  

A intenção, assim, é apresentar um panorama do sistema tributário 

brasileiro, enfocando as espécies tributárias que têm sua receita atrelada à prestação de 

diretos sociais, cujo desvirtuamento na aplicação rende ensejo a questionamentos 

judiciais que serão ao depois explorados. 

Inicie-se a abordagem com a apresentação do Sistema Tributário 

Nacional, que está previsto nos artigos 145 a 162, da atual Carta Magna. A disciplina é 

pormenorizada, prevendo a Constituição os princípios e regras básicas da relação fisco-

contribuinte, especificados em artigos sobre as espécies de tributos, limitações ao poder 

de tributar, competências tributárias e repartição das receitas.  

  Mas o que vem a ser tributo? Sem maiores delongas, a previsão do artigo 

3º, do Código Tributário Nacional, é precisa: “tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 

de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada”102. Destarte, as receitas derivadas do Estado são cobradas sob a forma de 

tributos, pagos compulsoriamente pelos particulares, sem, no entanto, caráter 

sancionatório, e vertidos aos cofres públicos em moeda. 

Malgrado ainda se encontrem divergências na doutrina, grosso modo, 

pode-se dizer que as espécies tributárias são: 1) impostos (arts. 145, I, 153, 154, 155 e 

156, da Constituição Federal); 2) taxas (art. 145, II, da CF); 3) contribuições ; e 4) 

empréstimos compulsórios (art. 148, da CF). As contribuições são subdivididas em de 

melhoria (art. 145, da CF), parafiscais (art. 149, da CF, subdivididas em sociais, de 

seguridade social, sociais gerais e para o SESI, SENAI, SENAC) e especiais (de 

intervenção no domínio econômico – art. 149, da CF). O objetivo de dita enumeração, 

longe de se pretender exaustivo, visto que esta não é a proposta do presente estudo, é 

apenas dar conhecimento e mostrar parte da complexidade da previsão constitucional do 

sistema tributário brasileiro. 

  Os impostos, em geral, não estão vinculados a qualquer contraprestação 

do Estado. Isto é, seu fato gerador é uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica em favor do contribuinte. Servem para custear a máquina pública, 

como salários de servidores, energia elétrica, mobiliário, suprimentos, passagens aéreas, 

                                                 
102 Lei nº 5.172, de 25.10.1966. 
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etc. Além disso, boa parte do montante arrecadado é para pagamento dos encargos e do 

principal da dívida pública. 

  As taxas, por sua vez, são decorrentes de uma prestação estatal 

específica, pertinente ao exercício do poder de polícia ou à utilização, efetiva ou 

potencial, de serviço público específico e divisível. Não podem ter base de cálculo 

própria dos impostos. Nesse caso, o que as caracteriza é a existência de serviço 

mensurável a favor do contribuinte, que pode ou não ser utilizado. 

  Por outro lado, existem contribuições de diversas ordens, como já se deu 

breve notícia. Em comum têm o fato de também gerarem para os indivíduos o direito de 

perceber prestação estatal específica. As de melhoria são decorrentes de valorização de 

imóvel ocasionada por obra pública; as parafiscais são destinadas ao financiamento da 

seguridade social; as especiais regulam atividades econômicas, sendo também 

conhecidas como contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).  

  Por fim, os empréstimos compulsórios são tributos restituíveis, outrossim 

vinculados, instituídos para atender despesas extraordinárias, oriundas de calamidade 

pública, guerra externa ou sua iminência, ou para permitir investimento público de 

caráter urgente e de relevante interesse nacional.  

  A Constituição brasileira dividiu a competência tributária entre as três 

esferas de entes federados: a União, os Estados e os Municípios, mais o Distrito Federal. 

Segundo o artigo 145, do Texto Magno, todos poderão instituir impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. No rol de artigos que vem a seguir, o constituinte especifica 

o que cabe a cada qual. No caso de taxas e contribuições de melhoria, apesar de não 

haver norma expressa acerca da divisão de competência, sua previsão está autorizada no 

âmbito político-administrativo de cada ente, conforme esclarecem Marcelo Alexandrino 

e Vicente Paulo: 

     

As duas espécies restantes, as taxas e as contribuições de melhoria, são 
tributos de competência comum, sendo numerus apertus e atribuídos 
genericamente às pessoas políticas. A instituição de uma destas exações, no 
caso concreto, dependerá da esfera de competência político-administrativa 
do ente federado e da efetiva realização da atividade estatal que ao tributo dê 
ensejo, como a atividade de polícia, a prestação de determinado serviço 
público ou a realização de certa obra pública103.  

 

                                                 
103 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Tributário na Constituição e no STF: teoria, 
jurisprudência e 400 questões. Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 5. 
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  Quanto aos impostos, por opção constituinte, a União ficou com a maior 

parcela dos fatos imponíveis. Pode instituir os impostos sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza (IR), sobre a produção de produtos industrializados (IPI), importação 

(II), exportação (IE), operações financeiras (IOF), terras rurais (ITR), e grandes 

fortunas. Além destes, foi-lhe concedida competência residual para a criação de outros 

impostos não previstos na Constituição (art. 154, I, CF), bem como extraordinária, que 

tem vez em caso de guerra externa ou sua iminência (art. 154, II).  

Do total arrecadado de IR e IPI, a União concede 21,5% aos Estados e 

22,5% aos Municípios (art. 159, I, da Constituição).  

  Aos Estados membros e ao Distrito Federal é dado criar os impostos 

sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicações (ICMS), sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e 

sobre a transmissão de bens causa mortis e doações (IT-CMD).  

Os Estados repassam 25% do total arrecadado de ICMS aos Municípios e 

50% do IPVA (art. 159, § 3º, da Lei Maior). 

  Aos Municípios e ao Distrito Federal cabe instituir impostos sobre a 

prestação de serviços em geral (ISS), sobre a propriedade predial e territorial urbana 

(IPTU) e sobre a transmissão de bens imóveis inter vivos (IT-IV).  

  Fincadas estas bases, para fins do presente estudo, mister que se 

apresente as normas constitucionais que impõem vinculação de receitas tributárias à 

satisfação dos direitos sociais. Em primeiro lugar, esclareça-se que tanto impostos, a 

despeito da regra geral supra exposta, quanto as contribuições sociais possuem receitas 

vinculadas aos mencionados direitos. A seguir traçar-se-á esboço de tal disciplina.   

 

 

3.2.1. Os impostos e as receitas vinculadas a direitos sociais. 

 

 

  Embora os impostos tenham como característica marcante a sua não 

vinculação a atividades estatais, a própria Lei Maior prevê exceções a esta regra. E 

como se trata de comando constitucional, há de ser observado, sob pena de imposição 

da reprimenda mais radical do sistema jurídico, a saber: a declaração de 

inconstitucionalidade.  
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  Assim, o conhecimento das normas ora retratadas é de fundamental 

importância para a defesa de salutares previsões constitucionais, principalmente em um 

país como o Brasil, no qual os direitos sociais muitas vezes permanecem apenas no 

papel para grande parte da população. São estas as normas que serão defendidas em 

juízo acaso solapados seus comandos.   

  O ponto nodal da disciplina é o artigo 167, IV, da Constituição, cujo 

preceito veda a vinculação de receita de impostos, fazendo, no entanto, ressalvas, 

verbis:  

 

Art. 167. São vedados: 
 

Omissis 
 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 
referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 
públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para 
realização de atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de 
garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 
165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;  

 

Vê-se que os direitos sociais privilegiados pelo constituinte originário 

com a vinculação de receitas foram a saúde e a educação, dois dos mais básicos direitos 

de segunda dimensão de uma sociedade. Sem saúde não vive o ser humano; sem 

educação não há civilidade, e, portanto, democracia.  

Esta norma básica se desmembra em várias outras ao longo do texto 

constitucional, as quais especificam, inclusive, percentual a ser empregado pelos entes 

políticos. 

Desta forma, destaque-se que o Fundo Nacional de Saúde, previsto nos 

artigos 198, §§ 2º e 3º e 77, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, todos da Constituição de 1988, deve receber 12% da receita de impostos de 

Estados e Distrito Federal; 15% da receita de impostos dos Municípios; e percentual a 

ser estabelecido em Lei Complementar no caso da União104. O mencionado artigo 198 

                                                 
104 “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.  
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trata do Sistema Único de Saúde, o SUS, rede pública, regionalizada e hierarquizada de 

atendimento à população, que conta com recursos da seguridade social, União, Estados, 

                                                                                                                                               
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados 
sobre:  
I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 3º;  
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 
refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, 
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;  
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. 
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: 
I - os percentuais de que trata o § 2º;  
II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, 
objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;  
III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, 
estadual, distrital e municipal;  
IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. 
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e 
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.  
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os 
Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate 
às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (§ 6º Além 
das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que 
exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias 
poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu 
exercício.” (negrito não original) 
“Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos 
de saúde serão equivalentes:  
I - no caso da União:  
a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício 
financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por cento;  
b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do 
Produto Interno Bruto - PIB;  
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, 
e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e  
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b 
e § 3º.  
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos 
incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à 
razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos sete 
por cento.  
§ 2º Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no mínimo, serão 
aplicados nos Municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na 
forma da lei.  
§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços 
públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de 
Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no 
art. 74 da Constituição Federal.  
§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro de 
2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo.” 
(negrito não original) 



 

 

65 

Distrito Federal e Municípios, além de outras fontes. A desobediência à aplicação dos 

recursos previstos é sancionada com a intervenção – federal sobre os Estados, e estadual 

sobre os Municípios -, bem como com a possibilidade de suspensão de repasses de 

verbas federais ou estaduais aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios.  

O Fundo Nacional de Educação, previsto no artigo 212, da CF, é 

composto de nunca menos de 18% da receita de impostos da União; e 25% da receitas 

de impostos de Estados, Municípios e Distrito Federal105. Outrossim como no caso da 

saúde, o desvirtuamento do preceito ocasiona a intervenção federal nos Estados e 

Distrito Federal. É que a aplicação dos recursos constitucionalmente previstos na 

educação é princípio sensível (artigo 34, VII, e), protegido por esta medida excepcional.  

  Por sua vez, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, dos artigos 

80 e 82, do ADCT, recebe 5% do IPI sobre produtos supérfluos e impostos de grandes 

fortunas (ainda não criado); 2% do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos; e, por 

fim, 0,5% do ISS sobre serviços supérfluos106.  

                                                 
105 “Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo 
previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 
§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de 
ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213. 
§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do 
ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos 
termos do plano nacional de educação.  
§ 4º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão 
financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do 
salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.  
§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão 
distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas 
redes públicas de ensino.” (negrito não original) 
106 “Art. 80. Compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza:  
I - a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de oito centésimos por 
cento, aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da contribuição social de 
que trata o art. 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;  
II - a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de cinco pontos 
percentuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, ou do imposto que vier a 
substituí-lo, incidente sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do Fundo;  
III - o produto da arrecadação do imposto de que trata o art. 153, inciso VII, da Constituição;  
IV - dotações orçamentárias;  
V- doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas do País ou do exterior;  
VI - outras receitas, a serem definidas na regulamentação do referido Fundo.  
§ 1º Aos recursos integrantes do Fundo de que trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 159 e 
167, inciso IV, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de recursos orçamentários.  
§ 2º A arrecadação decorrente do disposto no inciso I deste artigo, no período compreendido entre 18 de 
junho de 2000 e o início da vigência da lei complementar a que se refere a art. 79, será integralmente 
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3.2.2. As contribuições e as receitas vinculadas a direitos sociais. 

 

 

  Quanto às contribuições, cuja vinculação é característica marcante, as 

destinações específicas são mais variadas, voltando-se principalmente, mas não 

exclusivamente, ao que diz respeito à seguridade social.  

Assim, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 

COFINS e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, ambas dispostas no 

art. 195, I, “b” e “c”107, respectivamente, da Constituição, tem 100% de sua arrecadação 

vinculada à seguridade social. Note-se que a seguridade social no Brasil engloba a 

saúde, a assistência social e a previdência, o que significa que as contribuições citadas 

podem ser distribuídas para estas três esferas, e não necessariamente de maneira 

equânime. 

As contribuições dos empregadores e trabalhadores para a seguridade 

social, previstas no artigo 195, I, “a”, e II, respectivamente, vão para o Fundo de 

Previdência e Assistência Social, financiando, assim, os benefícios previdenciários. 

                                                                                                                                               
repassada ao Fundo, preservado o seu valor real, em títulos públicos federais, progressivamente 
resgatáveis após 18 de junho de 2002, na forma da lei.” (negrito não original) 
“Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate á Pobreza, 
com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser 
geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.  
§ 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois 
pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, 
sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata 
o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, 
IV, da Constituição.  
§ 2º Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto 
percentual na alíquota do Imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre 
serviços supérfluos.” (negrito não original) 
107 “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:  
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;  
b) a receita ou o faturamento;  
c) o lucro;  
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;  
III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.” (negrito não 
original) 
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No que tange à Contribuição para o Programa de Integração Social e para 

o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, o artigo 239, 

§§1º e 3º108, destina 60% de sua arrecadação ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

FAT, que paga um salário mínimo anual para aqueles empregados que recebam até dois 

salários mínimos de remuneração mensal, além do seguro-desemprego, entre outros 

programas sociais; e 40% para financiamento de programas de desenvolvimento 

econômico, com participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES, cuja função institucional é a realização de investimentos em todos os 

segmentos da economia109. 

O art. 177, §4º, do Texto Magno, destina 100% da Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico - CIDE a subsídios de preços ou transporte de 

álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, ao 

financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, 

e ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes110. 

                                                 
108 “Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado 
pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da 
promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-
desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo. (Regulamento) 
§ 1º - Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão 
destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o valor. 
§ 2º - Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações 
previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a 
distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos 
participantes. 
§ 3º - Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de 
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois 
salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, 
computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam 
dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição. 
§ 4º - O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo 
índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma 
estabelecida por lei.” (negrito não original) 
109 No sítio da instituição na rede mundial de computadores, Internet, a saber: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/A_Empresa/>, é possível 
extrair os seguintes esclarecimentos acerca de seus objetivos: “O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), empresa pública federal, é hoje o principal instrumento de financiamento 
de longo prazo para a realização de investimentos em todos os segmentos da economia, em uma política 
que inclui as dimensões social, regional e ambiental. Desde a sua fundação, em 1952, o BNDES se 
destaca no apoio à agricultura, indústria, infraestrutura e comércio e serviços, oferecendo condições 
especiais para micro, pequenas e médias empresas. O Banco também vem implementando linhas de 
investimentos sociais, direcionados para educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e 
transporte urbano”. 
110 “Art. 177. Constituem monopólio da União: 
Omissis 
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A Contribuição Social do Salário-educação, prevista no artigo 212, § 5º, 

da CF111, destinada integralmente ao ensino fundamental, tem 1/3 da arrecadação 

reservada ao Fundo Nacional de Educação; e 2/3, para as Secretarias Estaduais de 

Educação.  

  Todas estas destinações, no entanto, sofrem temperamentos do próprio 

legislador constituinte, através de desvinculações, cujos contornos serão analisados a 

seguir. 

 

 

3.3. Desvinculação de Receitas da União: impactos sobre a destinação de receitas. 

 

 

  Apesar de as previsões constitucionais supra reproduzidas serem de 

primordial importância para a concretização dos direitos sociais por ela protegidos, o 

Congresso Nacional não se inibiu em estabelecer, através de Emendas Constitucionais, 

temperamentos a tais preceitos. Para os fins do presente estudo, não se pode deixar de 

mencionar as desvinculações de receitas previstas ao longo do texto constitucional.  

Ditas desvinculações nada mais são do que exceções às regras acima 

veiculadas. Desta maneira, se, num primeiro momento, quis o legislador constituinte 

que saúde e educação recebessem necessariamente aquele montante da arrecadação 

estatal, aos poucos os representantes do povo passaram a retirar desses fins parcela do 

que se havia concedido. E essa realidade tem perdurado ao longo dos anos, através de 

sucessivas prorrogações dos prazos inicialmente previstos. Sobre o ponto, assim se 

manifesta Fernando Facury Scaff: 

 

Tais Emendas, em linhas gerais, desvincularam parcela dos recursos 
arrecadados pela União, possibilitando seu uso em outras finalidades que 

                                                                                                                                               
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de 
importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 
combustível deverá atender aos seguintes requisitos:  
I - a alíquota da contribuição poderá ser:  
a) diferenciada por produto ou uso;  
b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b;  
II - os recursos arrecadados serão destinados:  
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus 
derivados e derivados de petróleo;  
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás;  
c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.” (negrito não original) 
111 Vide a íntegra do artigo citado na Nota de Rodapé nº 54.  
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não aquelas constitucionalmente orevistas e acima descritas. E isto de forma 
ininterrupta, desde 1994, com previsão de término (sempre adiado) para 
2007. Desta forma, ao final de 2007, quando a Constituição tiver 19 anos de 
promulgada, a maior parte de sua existência (13 anos) terá se passado sem a 
aplicação integral das vinculações inicialmente estipuladas112.  

 

  Como exemplos dos “desvios” estabelecidos após a promulgação da 

Constituição, tem-se as previsões das seguintes Emendas Constitucionais: a de Revisão 

nº 1, de março de 1994, que criou o Fundo Social de Emergência – FSE, posteriormente 

substituído pelo Fundo de Estabilização Fiscal – FEF, criado pela Emenda 

Constitucional nº 10, de 1996, os quais, enfim, foram sucedidos pela Desvinculação das 

Receitas da União – DRU, introduzida pela Emenda Constitucional nº 27, de março de 

2000, e alterada pelas Emendas Constitucionais de nºs. 42, de 19 de dezembro de 2003; 

56, de 2007; e 59, de 2009. 

  A breve trecho, diga-se que o Fundo Social de Emergência – FSE, que 

vigorou apenas nos exercícios de 1994 e 1995, teve por finalidade “sanear 

financeiramente a Fazenda Pública Federal e de manter a estabilidade econômica”113 e, 

afora outras receitas, compunha-se de 20% da arrecadação de todos os impostos e 

contribuições da União. Este fundo foi sucedido pelo Fundo de Estabilização Fiscal – 

FEF, com existência de 1997 a 1999, instituído nos mesmos moldes do anterior. Por 

fim, a Desvinculação das Receitas da União – DRU, diferentemente das versões antigas, 

retirou os mesmos 20% da arrecadação de impostos e contribuições sociais, existentes e 

ainda por serem criados, sem, no entanto, declarar para que finalidade.  

O que estas Emendas Constitucionais fizeram, enfim, foi retirar dos fins 

constitucionalmente previstos parcela considerável das receitas vinculadas da União, 

dando flexibilidade orçamentária ao Governo Federal. 

O artigo 76, do ADCT, repositório normativo da DRU, ganhou a 

seguinte redação com as Emendas Constitucionais nºs 42, 56 e 59:  

 

Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 
2011, 20% (vinte por cento) da arrecadação da União de impostos, 
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos 

                                                 
112 SCAFF, Fernando Facury. Como a sociedade financia o Estado para a Implementação dos Direitos 
Humanos no Brasil. In Constitucionalismo, Tributação e Direitos Humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 19. 
113 Vide texto da Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 01 de março de 1994, publicada no DOU de 
02.03.1994. 
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ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos 
acréscimos legais.  
§ 1º O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das 
transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 
153, § 5º; 157, I; 158, I e II; e 159, I, a e b; e II, da Constituição, bem como 
a base de cálculo das destinações a que se refere o art. 159, I, c, da 
Constituição.  
§ 2o Excetua-se da desvinculação de que trata o caput deste artigo a 
arrecadação da contribuição social do salário-educação a que se refere o art. 
212, § 5o, da Constituição.  
§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e desenvolvimento 
do ensino de que trata o art. 212 da Constituição, o percentual referido no 
caput deste artigo será de 12,5 % (doze inteiros e cinco décimos por cento) 
no exercício de 2009, 5% (cinco por cento) no exercício de 2010, e nulo no 
exercício de 2011.  

 

Pelo dispositivo, portanto, vinte por cento da arrecadação da União de 

impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, até o ano de 

2011, ressalvadas as transferências constitucionais e o salário-educação, é desvinculado 

de órgão, fundo ou despesa, perdendo seu caráter de receita vinculada. Tal montante 

fica à livre disposição do Poder Público, haja vista não haver indicação de investimento 

no preceito.  

De constitucionalidade duvidosa, tal norma, malgrado não tenha sido 

analisada pelo Judiciário, foi objeto de diversas contestações na doutrina, como o fez, 

mais uma vez, Scaff: 

 

O procedimento adotado através destas Emendas Constitucionais acarretou a 
utilização de verbas vinculadas (afetadas) a uma destinação para outros fins 
que não aqueles constitucionalmente previstos, e que, in casu, afetaram 
vastamente a concretização dos direitos humanos (ou, como deseja parte da 
doutrina, dos direitos fundamentais sociais) por falta de recursos para sua 
implementação, destinados a outras finalidades. 
(...) 
O fato de terem sido estas alterações decorrentes de uma série de Emendas 
Constitucionais não permite que se argumente o fato de que se trata de uma 
norma constitucional de idêntica hierarquia, pois o Supremo Tribunal 
Federal em outra oportunidade já decidiu que Emendas Constitucionais 
podem ser inconstitucionais, caso violem cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, IV, 
CF), (...) 
Desta forma, o fato de serem emendas constitucionais não afasta a 
inconstitucionalidade flagrante decorrente da agressão aos direitos 
fundamentais de segunda geração (direitos fundamentais sociais) fruto do 
afastamento de recursos fiscais constitucionalmente destinados à educação, 
saúde e seguridade social, conforme acima evidenciado114. 

                                                 
114 BREYNER, Frederico Menezes. Inconstitucionalidade da Desvinculação das Receitas da União 
(DRU) quanto às Contribuições Sociais sob a Ótica dos Direitos Prestacionais Fundamentais. 
Disponível em 
<http://www.sachacalmon.com.br/admin/arq_publica/58d2d622ed4026cae2e56dffc5818a11.pdf>. Acesso 
em 24 de agosto de 2010, p. 48-49. 
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Embora no que tange à Desvinculação de Receitas da União (DRU), não 

se tenha identificado no Supremo Tribunal Federal (STF) ações no âmbito do controle 

concentrado de constitucionalidade, a relevância do tema, afeito diretamente à 

destinação de receitas aos direitos sociais, merece que seja feita análise específica 

acerca do comportamento da Corte Suprema no que diz respeito a tais apartamentos.  

Como se disse, o STF ainda não teve oportunidade de se manifestar 

especificamente sobre a DRU em ação direta de inconstitucionalidade. Apenas quando 

ainda em vigor o Fundo Social de Emergência (FSE), predecessor da DRU, foi 

submetida ao conhecimento dos Ministros a ADIn nº 1420-MC/DF, que dizia respeito 

tão-somente à retroatividade da desvinculação.  

O Pretório Excelso não se posicionou, ainda, sobre a afronta à destinação 

específica estabelecida na Constituição, e, porque não dizer, a provável ofensa aos 

direitos sociais, como verbera Fernando Facury Scaff: 

 

Nada foi submetido ao Supremo Tribunal Federal quanto aos aspectos de 
violação dos direitos humanos por parte do afastamento destes valores do 
orçamento público vinculado da União, para ter maior “flexibilidade” em 
sua gestão, ou ainda, para poder restringir direitos sociais em prol do 
pagamento de juros, encargos e amortização da dívida115. 

 

Mais recentemente, no entanto, precisamente em dezembro de 2009, 

mesmo que timidamente, a Segunda Turma da Corte Suprema, ao julgar o Recurso 

Extraordinário 537.610/RS116, negou-lhe seguimento, posicionando-se sobre o mérito da 

questão. Vale transcrever trechos do voto do Relator, Ministro Cezar Peluso: 

 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – (Relator): 
 

1.   Inconsistente o recurso. 
  O argumento de que a desvinculação de 20% da arrecadação 
das contribuições sociais referidas na EC nº 27/2000 teria implicado criação 
de um imposto inominado, não prospera. 
  É certo que conforme salientou o Min. CARLOS 
VELLOSO , referindo-se às contribuições sociais, em voto proferido no 
julgamento da ADI nº 2.925 (Rel. Min. ELLEN GRACIE , DJ de 
04.03.2005), “o elemento essencial para a identificação dessas espécies 
tributárias é a destinação do produto de sua arrecadação”. Não há, todavia, 

                                                 
115 SCAFF, Fernando Facury. Direitos Humanos e a Desvinculação das Receitas da União – DRU. In 
Tributos e Direitos Fundamentais. Org. Octavio Campos Fischer. São Paulo: Dialética, 2004, pp. 63-
79, p. 77. 
116 Publicado no DJe-237,  DIVULG 17-12-2009, PUBLIC 18-12-2009. 
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como, a partir dessa premissa, chegar-se à conclusão de que a desvinculação 
parcial do produto da arrecadação teria importado criação de imposto. 
  Foram as Emendas Constitucionais nº 27/2000 e nº 42/2003 
que, alterando o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
determinaram a desvinculação das receitas de impostos e contribuições 
sociais da União e sua aplicação na Conta única do Tesouro Nacional, sem 
que aqui desponte incompatibilidade com o restante do texto constitucional.  
  Ademais, é de se observar que a norma que determina a 
vinculação da destinação do produto da arrecadação das contribuições 
sociais não assume caráter de cláusula pétrea, uma vez não contemplada 
pelo art. 60, §4º, da Constituição Federal: 
 

“Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante 
proposta: 

  (...) 
§4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: 

  I – a forma federativa de Estado; 
  II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 
  III – a separação dos Poderes; 
  IV – os direitos e garantias individuais.” 
 
  Destarte, nada impede que Emenda Constitucional estatua 
desvinculação de receitas, como fizeram as Emendas Constitucionais nº 
27/2000 e 42/2003. 
2.   Isso posto, nego seguimento ao recurso. 

 

Assim, ainda que o julgado não tenha sido emanado do Pleno do 

Tribunal, retrata o entendimento de parte dos Ministros da Corte, especificamente Cezar 

Peluso, Joaquim Barbosa e Eros Grau, os quais aceitam a constitucionalidade da DRU. 

A questão, no entanto, será certamente dirimida pela composição plena 

do Tribunal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.007/RS, no qual 

recentemente (13.05.2010) foi reconhecida a repercussão geral em caso no qual se 

contesta a constitucionalidade do art. 76, do ADCT, como se sabe, repositório da DRU. 

A ementa deste último ganhou a seguinte redação: 

 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DESVINCULAÇÃO DE 
RECEITAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, 
COM AS ALTERAÇÕES FEITAS PELAS EMENDAS 
CONSTITUCIONAIS 27/2000 E 42/2003.  
Direito à repetição de indébito tributário proporcional ao percentual da 
desvinculação das receitas da União permitido pelas Emendas 
Constitucionais 27/2000 e 42/2003. Repercussão geral reconhecida117. 

 

Embora o caso trate de um pedido particular de repetição de indébito, é 

certo que a constitucionalidade da DRU será conhecida pelo Tribunal Superior. Resta 

aguardar qual será seu posicionamento.  
                                                 
117 Publicada no DJe-116,, DIVULG 24-06-2010, PUBLIC 25-06-2010. 
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  Às desvinculações, como dá notícia Fernando Facury Scaff, somam-se os 

contingenciamentos efetuados pelo Poder Executivo na execução do Orçamento, 

normalmente apresentados sob a forma de decretos de “limitação de empenho e 

movimentação financeira”, que retem verbas conforme autoriza o artigo 9º, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Ressalta, ainda, Scaff que, 

em 2005, este expediente foi utilizado para o pagamento da dívida pública118.  

  Assim, embora os brasileiros possam se vangloriar do avanço 

constitucional representado pela atribuição de receitas ao atendimento de tão salutares 

direitos como saúde e educação, a rotina estatal infelizmente tem sido diversa do que 

outrora sonhou o legislador constituinte originário. Seja no que diz respeito ao labor 

legislativo, seja no que pertine à prática executiva, o Estado tem se furtado a oferecer à 

população aqueles direitos eleitos entre os primordiais para a existência humana, 

escolhendo outras prioridades, como a amortização de juros e principal da dívida 

pública, o que é deveras preocupante.  

  Um avanço nessa realidade deu-se em outubro de 2009, quando o Senado 

da República, aprovou a Emenda Constitucional nº 59, que gradativamente acaba com a 

DRU incidente sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento da 

educação, de tal sorte que, em 2011, não haverá mais DRU neste setor. Segundo o 

preceito, a DRU foi de 12,5 % (doze inteiros e cinco décimos por cento) no exercício de 

2009, será de 5% (cinco por cento) no exercício de 2010, e nula no exercício de 2011. 

A seguir serão apresentados dados acerca da arrecadação tributária e dos 

indicadores sociais no Brasil. 

 

 

3.4. Arrecadação tributária e atividade prestacional do Estado: alguns dados empíricos. 

 

 

Embora conhecer o conteúdo do arcabouço legislativo de um país seja 

imprescindível para a formulação de ilações acerca do tratamento de determinados 

direitos, no caso, os sociais, saber o que acontece no dia-a-dia da sociedade proporciona 

maior segurança para a adesão a teses acadêmicas. O objetivo deste tópico é mostrar 

                                                 
118 No ponto, Cf. SCAFF, Fernando Facury. Como a sociedade financia o Estado para a Implementação 
dos Direitos Humanos no Brasil. In Constitucionalismo, Tributação e Direitos Humanos. Org. 
Fernando Facury Scaff. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pp. 22-23. 
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dados acerca da arrecadação tributária e da vida social no Brasil, com vistas a se dar 

notícia – ainda que breve, posto os limites do presente estudo – de como se apresenta a 

relação tributo/bem-estar coletivo no país. Para tanto, elegeu-se os anos de 2008 e 2009 

como parâmetro de pesquisa, bem como a União, o Estado de Pernambuco e o 

Município do Recife, estes últimos escolhidos por estarem no âmbito de atuação da 

UFPE, como entes políticos a serem explorados, e extraíram-se de sítios da rede 

mundial de computadores, como Portal da Transparência, Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE119, os elementos ora apresentados.  

Avaliar tais números permite tomar algumas conclusões, ainda que 

parciais, haja vista não se tratar de pesquisa sociológica. A interpretação que se fará, 

assim, decorrerá de um cruzamento de informações e mostrará tão-somente as 

impressões causadas por elas.  

 

 

3.4.1. Arrecadação Tributária da União e repasses federais em 2009. 

 

   

  É corrente no Brasil analistas econômicos se referirem à carga tributária 

como uma das mais altas do mundo, bem como desproporcional à quantidade e 

qualidade dos serviços sociais prestados pelos entes públicos. A despeito do encanto da 

tese, antes que qualquer conclusão seja tomada, urge confrontá-la com dados objetivos, 

extraídos de fontes oficiais, de maneira que o raciocínio se organize 

fundamentadamente.   

  Em primeiro lugar, ressalte-se o total de receitas da União em 2009: R$ 

1.531.383.236.555,13 (um trilhão, quinhentos e trinta e um bilhões, trezentos e oitenta e 

três milhões, duzentos e trinta e seus mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e treze 

centavos). Os valores são deveras expressivos, ultrapassando a casa do trilhão de 

reais120.  

                                                 
119 Os dados foram extraídos das seguintes páginas da web: <http://www.portaltransparencia.gov.br> , 
<http://www.pnud.org.br> , <http://www.ibge.gov.br> e <http://www.inep.gov.br> . 
120 Para conferir os dados apresentados no que tange a receitas da União, o link a acessar é: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/receitas/consulta.asp?idHierarquiaOrganizacao=1&idHierarquia
Detalhe=0&idDirecao=1&idHierarquiaOrganizacao0=1&idHierarquiaDetalhe0=0&Exercicio=2009> . 
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  Ocorre que, deste montante, nem tudo é de origem tributária. Daquilo 

que configura tributo, distinguem-se: 1) as receitas de contribuições, que, em 2009, 

somaram R$ 400.470.721.487,56 (quatrocentos bilhões, quatrocentos e setenta milhões, 

setecentos e vinte e um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais, e cinqüenta e seis 

centavos); e 2) as demais receitas tributárias (impostos e taxas) na casa de R$ 

240.554.447.602,67 (duzentos e quarenta bilhões, quinhentos e cinqüenta e quatro 

milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil e seiscentos e dois reais, e sessenta e sete 

centavos).  

As contribuições são subdivididas em diversas espécies, dentre as quais 

as mais importantes, sem sombra de dúvida, são as contribuições sociais, que 

remontaram à quantia de R$ 390.477.473.988,33 (trezentos e noventa bilhões, 

quatrocentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e 

oitenta e oito reais, e trinta e três centavos) em 2009.  

Dentre as demais receitas correntes, que englobam impostos e taxas, 

conforme já explicitado linhas atrás, o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza – IR foi o que proporcionou as maiores receitas, somando, em 2009, R$ 

172.601.417.269,70 (cento e setenta e dois bilhões, seiscentos e um milhões, 

quatrocentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e nove reais, e setenta centavos). A 

taxa com maior expressividade foi a exigida pelo exercício do poder de polícia, cujo 

montante foi de R$ 4.288.185.889,32 (quatro bilhões, duzentos e oitenta e oito milhões, 

cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais, e trinta e dois centavos). 

A título de transferências constitucionais previstas na Constituição e 

relatadas em tópico supra, a União destinou a Estados, Distrito Federal e Municípios o 

total de R$ 208.418.912.166,25 (duzentos e oito bilhões, quatrocentos e dezoito 

milhões, novecentos e doze mil, cento e sessenta e seis reais, e vinte e cinco centavos).  

Desse montante, especificamente foi repassado ao Estado de 

Pernambuco a quantia de R$ 11.161.225.152,40 (onze bilhões, cento e sessenta e um 

milhões, duzentos e vinte e cinco mil, cento e cinqüenta e dois reais, e quarenta 

centavos), dos quais R$ 4.957.472.215,21 (quatro bilhões, novecentos e cinqüenta e sete 

milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e quinze reais, e vinte e um 

centavos) foram para o Governo estadual, e R$ 6.203.752.937,19 (seis bilhões, duzentos 

e três milhões, setecentos e cinqüenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais, e 

dezenove centavos) se encaminharam aos Municípios.  
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Em Pernambuco, a maior parcela dos recursos repassados foi investida 

em saúde, e apenas um dos programas, qual seja, “Atenção à Saúde da População para 

Procedimentos em Média e Alta Complexidade” – TETO MAC, recebeu R$ 

920.958.480,68 (novecentos e vinte milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil, 

quatrocentos e oitenta reais, e sessenta e oito centavos). Em educação, o programa que 

mais recebeu verbas foi o “Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação” – FUNDEB, que contou com 

R$ 781.490.569,73 (setecentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e noventa mil, 

quinhentos e sessenta e nove reais, e setenta e três centavos)121. Apenas estes dois 

programas consumiram 34% do total recebido pelo Estado.  

O ente estatal possui 185 Municípios, tendo Recife ficado com a maior 

parcela dos valores transferidos, a saber: R$ 1.188.394.569,94 (um bilhão, cento e 

oitenta e oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove 

reais, e noventa e quatro centavos). Segundo as especificações contidas nos dados 

obtidos junto ao Portal da Transparência, tal quantia foi empregada nas áreas de saúde, 

educação, ciência e tecnologia, assistência social, transporte, direitos da cidadania, 

agricultura, comércio e serviços, urbanismo, organização agrária, cultura, administração 

e encargos especiais122.  

No Recife, a maior parte dos recursos foi destinada à saúde, no mesmo 

programa para o qual o Governo do Estado havia destinado a maior fatia do bolo, a 

saber: “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 

Complexidade” – TETO MAC, que recebeu R$ 381.449.987,35 (trezentos e oitenta e 

um milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais, e 

trinta e cinco centavos). Na educação, o FUNDEB, maior beneficiado, recebeu R$ 

81.799.958,44 (oitenta e um milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e 

cinqüenta e oito reais, e quarenta e quatro centavos). A segunda maior parcela dos 

                                                 
121  Para maior detalhamento dos dados, Cf. a página da web a seguir relacionada: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTransparenciaListaAcoesUF.asp?Exercicio=2009&Selecao
UF=1&SiglaUF=PE&NomeUF=PERNAMBUCO&ValorUF=>. 
122 Na saúde e educação, verbi gratia, alguns dos projetos financiados com estas verbas foram: 
“Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas às Margens do Rio São 
Francisco”, “Administração da Unidade”, “Alimentação e Nutrição para a Saúde”, “Apoio à Estruturação 
dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública”, “Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, 
Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS”, “Atendimento à População com 
Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente 
Transmissíveis”, “Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos”, “Apoio à Alimentação 
Escolar na Educação Básica”, “Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica”, “Dinheiro Direto na 
Escola para a Educação Básica”, etc. 
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gastos, porém, financiou o programa federal “Bolsa Família”, previsto na Lei nº 10.836, 

de 2004, para a distribuição de renda diretamente às famílias em condição de pobreza e 

extrema pobreza, e, portanto, enquadrado na área da Assistência Social, o qual contou, 

em 2009, no Município do Recife, com R$ 126.662.930,00 (cento e vinte e seis 

milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e novecentos e trinta reais)123. Os três listados 

receberam 49,63% do montante total. 

Para efeito de comparação, dos Estados da Federação, aquele que mais 

recebeu transferências da União foi o de São Paulo, com um montante de R$ 

25.144.099.458,11 (vinte e cinco bilhões, cento e quarenta e quatro milhões, noventa e 

nove mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais, e onze centavos). Assim como 

Pernambuco, o programa da área de saúde que mais se beneficiou foi o “Atenção à 

Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” – TETO 

MAC, com R$ 3.645.968.319,15 (três bilhões, seiscentos e quarenta e cinco milhões, 

novecentos e sessenta e oito milhões e trezentos e dezenove reais, e quinze centavos), 

ficando em segundo lugar o “Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos 

Excepcionais”, que contou com R$ 1.219.737.526,47 (um bilhão, duzentos e dezenove 

milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais, e quarenta e sete 

centavos); enquanto isso, na educação, o “Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação” – FUNDEB, contou 

com R$ 951.046.224,08 (novecentos e cinqüenta e um milhões, quarenta e seis mil, 

duzentos e vinte e quatro reais, e oito centavos).124 Em São Paulo, TETO MAC e 

FUNDEB significaram 18% do total. 

Na capital do Estado, cidade de São Paulo, que recebeu R$ 

3.456.124.822,72 (três bilhões, quatrocentos e cinqüenta e seis milhões, cento e vinte e 

quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), o “TETO MAC”, o 

“FUNDEB” e o “Bolsa Família” mais uma vez foram os mais agraciados, com, 

respectivamente, R$ 1.011.599.081,60 (um bilhão, onze milhões, quinhentos e noventa 

e nove mil, oitenta e um reais, e sessenta centavos), R$ 181.563.920,34 (cento e oitenta 

e um milhões, quinhentos e sessenta e três reais, novecentos e vinte reais, trinta e quatro 

                                                 
123 Os dados estão disponíveis no seguinte link: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTransparenciaListaAcoes.asp?Exercicio=2009&SelecaoUF
=1&SiglaUF=PE&NomeUF=PERNAMBUCO&CodMun=2531&NomeMun=RECIFE&ValorMun=1.19
2.753.190,97&Pagina=1>. 
124 Para acesso rápido aos números do Estado de São Paulo, conferir a página ora especificada: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTransparenciaListaAcoesUF.asp?Exercicio=2009&Selecao
UF=1&SiglaUF=SP&NomeUF=SÃO%20PAULO&ValorUF=&Pagina=1>.  
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reais), R$ 178.935.002,00 (cento e setenta e oito milhões, novecentos e trinta e cinco 

mil, e dois reais), isto é, 40% do total.125 

  Uma rápida leitura dos números denota que as receitas de contribuições 

são bem mais expressivas que as de impostos e taxas. Os impostos, por sua vez, têm boa 

parcela de sua receita destinada às transferências constitucionais.  

Os valores transferidos são empregados nos Estados e Municípios nas 

mais diversas áreas, mormente em saúde, educação e no programa do governo federal 

“Bolsa Família”. Pode-se perceber que, no Recife e no Município de São Paulo, apenas 

com três programas – TETO MAC, FUNDEB e Bolsa Família – foram consumidos 

mais de 40% do total repassado. Além deles, os respectivos Estados – PE e SP – 

também empregaram boa parcela de suas rendas nestas destinações (respectivamente, 

34% e 18%), o que indica que efetivamente saúde e educação têm sido os maiores 

beneficiados com as transferências.  

 

 

3.4.2. Apresentação de recentes indicadores sociais no Brasil. 

 

 

  Mas, e quanto aos indicadores sociais, como tem se apresentado o Brasil 

no que pertine a desenvolvimento humano, saúde e educação?  

Na tabela do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH - de 2008, o 

Brasil se encontra na 70º posição de 182 países, atrás de vizinhos da América do Sul, 

como Argentina (38º), Chile (40º) e Uruguai (46º). Seu percentual de alfabetização dos 

jovens entre 15 e 24 anos é de 96,8%, outrossim menor que o dos países citados, a 

saber: Argentina (98,9%), Chile (99,0%) e Uruguai (98,6%)126.  

Note-se que a definição do IDH depende de três fatores: longevidade, 

renda e educação. No caso da educação, utilizam-se, para medição do índice, a taxa de 

alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais de idade e a taxa bruta de matrícula nos 

três níveis de ensino. A longevidade é aferida pela taxa de expectativa de vida da 

                                                 
125 A capital do Estado de São Paulo pode ter os recursos transferidos conferidos na seguinte página: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTransparenciaListaAcoes.asp?Exercicio=2009&SelecaoUF
=1&SiglaUF=SP&NomeUF=SÃO PAULO&CodMun=7107&NomeMun=SAO 
PAULO&ValorMun=3.456.124.822,72> .  
126 Dados obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vide Tabela 2.25: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsoc
iais2009/indic_sociais2009.pdf>.  
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população. Por fim, o Produto Interno Bruto - PIB per capita determina o nível de renda 

utilizado para medir o IDH renda. 

  A média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais no Brasil 

em 2008 era de 7,4 anos127. A taxa de analfabetismo funcional, no mesmo ano, nesta 

mesma faixa etária, era de 21%128. Quanto à expectativa de vida, em 2008, era de 72,86 

anos129. Já o PIB per capita em 2008 foi de R$ 15.240,00130, segundo o IBGE131. 

  Consoante os analistas do PNUD, a educação tem sido a principal 

responsável pela melhora do desempenho do Brasil no ranking nos últimos anos (desde 

a década de 1980), assim como a atualização dos dados que compõem o PIB per capita 

dos países. Comentando a posição do país, o citado órgão assim se posiciona: 

 

A decomposição do IDH mostra que o Brasil tem um subíndice de renda 
inferior ao da América Latina e à média mundial. Em esperança de vida, 
supera a média global, mas não a latino-americana. Educação é a dimensão 
em que o Brasil mais se aproxima dos países ricos, superando a média 
mundial e a da América Latina132. 

 

Em paralelo a estes dados, é preciso que se diga que, em 2008, dentre 

todas as despesas da Seguridade Social, apresentadas anteriormente, os gastos com 

saúde significaram apenas 13,51%. Demais disso, somadas todas as riquezas produzidas 

                                                 
127 Apenas a título de ilustração, em Pernambuco, a média de estudo de jovens com 10 anos ou mais é de 
6,1 anos; no Recife, 7,6 anos. No Nordeste, a taxa de analfabetismo funcional é de 31,6%, a mais alta do 
país (Norte – 24,2%, Sudeste-15,8%, Sul-16,2% e Centro-Oeste-19,2%). Neste sentindo, Cf. 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsoc
iais2009/indic_sociais2009.pdf. Vide Tabelas 2.3 e 2.11>. 
128 Para um acesso completo aos dados, Cf. 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsoc
iais2009/indic_sociais2009.pdf>. Vide Tabelas 2.3 e 2.11. 
129 Dados constantes da página: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1507&id_pagina=1. 
130 O PIB per capita de Pernambuco, em 2007, foi de R$ 7.336,78 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais, 
e setenta e oito centavos). A expectativa de vida, por sua, vez, dos pernambucanos em 2008 era de 68,7 
anos. Neste sentido, respectivamente, Cf. 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2003_2007/tabela04.pdf> e Gráfico 
1.6 na Síntese de indicadores sociais do IBGE, acessível na página: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsoc
iais2009/indic_sociais2009.pdf>. 
131 Cf. Os números se encontram no seguinte link, acessado diretamente na página do IBGE: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1330&id_pagina=1
>. 
132 O trecho foi extraído de documento constante do seguinte sítio: 
<http://www.pnud.org.br/gerapdf.php?id01=3119> 
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no país, em 2008, o chamado Produto Interno Bruto – PIB133, a saúde só significou 

1,7% do total, enquanto o pagamento de juros da dívida pública ficou 5,6% do total134. 

Já a educação, em 2007, significou 5,1% do PIB135, como se pode ver da 

tabela extraída do sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep)136: 

 

Tabela 4. Estimativa do Percentual do Investimento Total em Educação por Esfera 
de Governo, em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) 

- Brasil 2000 - 2007 
Percentual do Investimento Público Total em Relação ao PIB 

Esfera de Governo Ano 
Total 

União Estados e Distrito Federal Municípios 

2000 4,7 0,9 2,0 1,8 

2001 4,8 0,9 2,0 1,8 

2002 4,8 0,9 2,1 1,8 

2003 4,6 0,9 1,9 1,8 

2004 4,5 0,8 1,9 1,9 

2005 4,5 0,8 1,8 1,9 

2006 5,0 0,9 2,2 2,0 

2007 5,1 0,9 2,1 2,0 
Fonte: Inep/MEC 
Tabela elaborada pela DTDIE/Inep. 

 

Os dados apresentados mostram que, conquanto a arrecadação tributária 

brasileira seja vultosa, há muito o que melhorar em saúde e educação. O 

                                                 
133 No sítio < http://www.suapesquisa.com/o_que_e/pib.htm >, encontra-se a seguinte definição do PIB: 
“PIB (Produto Interno Bruto) é a soma de todos os serviços e bens produzidos num período (mês, 
semestre, ano) numa determinada região (país, estado, cidade, continente). O PIB é expresso em valores 
monetários (no caso do brasil em Reais). Ele é um importante indicador da atividade econômica de uma 
região, representando o crescimento ecônomico. Vale dizer que no cálculo do PIB não são considerados 
os insumos de produção (matérias-primas, mão-de-obra, impostos e energia)”. 
134 Para um acesso completo aos dados, Cf. 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsoc
iais2009/indic_sociais2009.pdf>. Vide Tabelas 2.3 e 2.11. 
135  A tabela constante do texto foi extraída do seguinte endereço: 
<http://www.inep.gov.br/estatisticas/gastoseducacao/indicadores_financeiros/P.T.I._dependencia_admini
strativa.htm>. 
136 Segundo informações do sítio do Inep: “o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão 
é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de 
subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de 
parâmetros de qualidade e eqüidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, 
pesquisadores, educadores e público em geral”. Vide o seguinte endereço eletrônico: 
<http://www.inep.gov.br/institucional/>. 
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posicionamento brasileiro na tabela do IDH, bem atrás de países vizinhos e bem 

menores economicamente, deixa gritante a concentração de renda existente na 

sociedade. Muita riqueza é gerada no país e, em consequência, transferida para os cofres 

públicos, mas poucos usufruem de suas benesses. Destarte, vê-se que as autoridades 

brasileiras, mesmo diante do fraco desempenho do país no IDH, o qual é um 

termômetro calibrado do que acontece com saúde e educação em dada sociedade, tem 

feito escolhas que não minimizam as deficiências nestas áreas. Enquanto estas não 

forem as prioridades, talvez os avanços do Brasil no índice da ONU se deem a passos 

lentos. 

 

 

3.5. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro.  

 

 

  Superada a apresentação das receitas vinculadas a direitos sociais e 

traçado breve panorama sobre arrecadação tributária, saúde e educação no Brasil, resta 

explorar os meios judiciais, previstos no Ordenamento, para o combate aos desvios na 

destinação de recursos prevista na Constituição. Consoante já mencionado, por questões 

práticas, a abordagem cingir-se-á à jurisdição constitucional, dado ser esta a sede em 

que se definem os entendimentos do Judiciário brasileiro acerca da interpretação da Lei 

Maior. Demais disso, foi no Supremo Tribunal Federal (STF) onde tramitaram as ações 

sobre vinculação de receitas, que serão apresentadas no capítulo seguinte.  

  Em terras tupiniquins, o controle da observância de preceitos 

constitucionais foi consideravelmente alterado pela Constituição de 1988. Afora a 

ampliação da legitimidade para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade 

(ADIn), criou-se o controle de omissões legislativas, assim como a argüição de 

descumprimento de preceito fundamental. Sobre a caracterização do controle no país, 

José Afonso da Silva faz interessante síntese: 

 

(...)o Brasil seguiu o sistema norte-americano, evoluindo para um sistema 
misto e peculiar que combina o critério difuso por via de defesa com o 
critério concentrado por via de ação direta de inconstitucionalidade, 
incorporando também agora timidamente a ação de inconstitucionalidade 
por omissão (arts. 102, I, a e III, e 103). A outra novidade está em ter 
reduzido a competência do Supremo Tribunal Federal à matéria 
constitucional. Isso não o converte em Corte Constitucional. Primeiro 
porque não é o único órgão jurisdicional competente para o exercício da 
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jurisdição constitucional, já que o sistema perdura fundado no critério 
difuso, que autoriza qualquer tribunal e juiz a conhecer da prejudicial de 
inconstitucionalidade, por via de exceção. Segundo, porque a forma de 
recrutamento de seus membros denuncia que continuará a ser um Tribunal 
que examinará a questão constitucional com critério puramente técnico-
jurídico, mormente porque, como Tribunal, que ainda será, do recurso 
extraordinário, o modo de levar a seu conhecimento e julgamento as 
questões constitucionais nos casos concretos, sua preocupação, como é regra 
no sistema difuso, será dar primazia à solução do caso e, se possível, sem 
declarar inconstitucionalidades137.  

 

  Em linhas gerais, o controle é classificado pelo momento no qual se dá: 

se anteriormente à edição do ato normativo ou após a sua entrada em vigor.  

No controle prévio, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, cada 

qual em seu âmbito de atuação, podem expurgar a mera tentativa de inclusão no mundo 

jurídico de norma inconstitucional.  

O Legislativo o faz por meio de suas comissões de constituição e justiça, 

que são capazes de verificar se o projeto de lei possui algum vício que o torne 

imprestável ao ingresso no Ordenamento. O Executivo se utiliza do veto. Já o 

Judiciário, se provocado por meio de Mandado de Segurança impetrado por 

parlamentar, para defender seu direito líquido e certo de participar de um processo 

legislativo hígido, pode inviabilizar a tramitação de projeto desconforme com as regras 

da Constituição.  

O controle posterior, por sua vez, também pode ser exercido pelos três 

Poderes da nação. Em regra, tem vez no âmbito jurisdicional, ora através de um único 

órgão (controle concentrado), ora por meio de quaisquer deles (controle difuso), os 

quais serão a seguir detalhados. O Congresso Nacional está autorizado, no entanto, a 

sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 

de delegação legislativa, bem como deixar de converter Medida Provisória que entenda 

inconstitucional. Defende-se, em doutrina, ainda, que o Chefe do Poder Executivo pode 

deixar de aplicar norma atentatória da Constituição, tendo em vista a supremacia desta, 

assim como é dado ao Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, apreciar a 

constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público (Súmula 347, do Supremo 

Tribunal Federal). 

Adentrando-se na via judicial, mister ressaltar que existem dois meios 

distintos para esta espécie de controle das leis editadas na República. O primeiro, 

                                                 
137 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 
554-555. 
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conhecido como concentrado, envolve a atuação de uma Corte apenas, o Supremo 

Tribunal Federal, que, por meio de ações específicas, guarda a supremacia da 

Constituição. O segundo, tido como difuso, destina a todos os órgãos do Judiciário a 

tarefa de declarar inconstitucionais as normas integrantes do ordenamento jurídico, 

através de ações que lhe são submetidas no dia-a-dia jurisdicional.  

Inicie-se a apresentação pelo controle direto.  

Ora, o Supremo Tribunal Federal avalia a constitucionalidade de leis ou 

atos normativos do Poder Público em cinco situações, quais sejam: Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADIn (art. 102, I, a, CF); Argüição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental - ADPF(art. 102, §1º, CF); Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão – ADIn por omissão (art. 103, §2º, CF); Ação Direta de 

Inconstitucionalidade interventiva – ADIn interventiva (art. 36, III, CF); e Ação 

Declaratória de Constitucionalidade – ADC (art. 102, I, a, CF).  

Essas demandas, ajuizadas diretamente no Pretório Excelso, tem 

características singulares, porém, em todas, a declaração de inconstitucionalidade 

apenas pode ser emitida pela maioria absoluta dos membros da Corte. É a chamada 

cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97, do Texto Magno. 

A ADIn genérica é lançada contra lei ou ato normativo federal ou 

estadual atentatório da Constituição Federal, em tese, sem partes e sem litígio concreto. 

São legitimados para o ajuizamento o Presidente da República, a Mesa do Senado 

Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da Assembléia Legislativa ou da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador do Estado ou do Distrito Federal, 

o Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação 

sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Os efeitos da decisão são erga omnes 

(contra todos) e ex tunc (retroativo). A retroatividade pode ser excepcionalizada em 

função da segurança jurídica ou do interesse social, por voto da maioria qualificada de 

2/3 dos Ministros, iniciando a incidência da decisão quando entenderem conveniente. 

Enquanto a ADIn genérica se destina ao controle de leis e atos 

normativos federais e estaduais, a ADPF alcança também normas municipais. Seu 

objeto é evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 

Público (autônoma) ou controlar controvérsia jurisdicional sobre lei ou ato normativo 

federal, estadual, municipal, incluídos os anteriores à Constituição (por equiparação). 
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Para o seu ajuizamento, estão autorizados os mesmos legitimados da ADIn, tendo a 

decisão também efeitos erga omnes (contra todos) e ex tunc (retroativos).  

Diferentemente das demais, nas quais se busca expungir do sistema 

preceito pernicioso, a ADIn por omissão tem por fim exatamente o oposto, isto é, que 

seja editada norma para dar eficácia à Constituição, mas olvidada pelo legislador 

infraconstitucional. Nesse sentido, determina o artigo 103, §2º, da CF, que, reconhecida 

a ausência da regra, deverá ser dada ciência ao poder competente para a adoção das 

providências necessárias, e, tratando-se de órgão administrativo, para que o faça em 

trinta dias. Os legitimados são os mesmos da ADIn genérica e os efeitos se dividem em 

duas vertentes: 1) para o poder competente, que apenas recebe a ciência da sua omissão; 

e 2) para o órgão administrativo, cuja sanção é fazer a lei em trinta dias, sob pena de 

responsabilidade. 

A ADC visa transformar uma presunção relativa de constitucionalidade 

em presunção absoluta. É que, quando há dúvidas acerca dos contornos constitucionais 

de um preceito, a Corte Suprema, se provocada, pode dissolver a descrença, assentando, 

para o Poder Judiciário e para a administração pública, o destino que devem dar àquele 

preceito. Alcança apenas leis ou atos normativos federais. Podem ajuizá-la todos 

aqueles que manipulam a ADIn, sendo os efeitos da decisão final os mesmos 

anteriormente citados para tal ação.  

Pelos limites do presente texto, cite-se tão-somente que a ADIn 

interventiva controla leis ou atos normativos estaduais que atentam contra os princípios 

sensíveis da Lei Maior.  

Por outro lado, o controle difuso, também conhecido como de exceção 

ou defesa, é realizado por qualquer magistrado ou Tribunal do Judiciário, e ocorre 

incidentalmente em cada caso concreto e com efeito inter partes (entre as partes) e ex 

tunc (retroativamente). Nos Tribunais, a maioria absoluta para a declaração continua 

obrigatória, incidindo aqui, outrossim, a cláusula de reserva de plenário. Se a ação 

adentra às portas do próprio Supremo Tribunal Federal, através do recurso 

extraordinário, tem-se que a Corte dará declaração de inconstitucionalidade incidenter 

tantum (incidental), a qual pode vir a valer para todos se o Senado Federal edita 

resolução para tanto. Esta espécie de controle tem assento tanto para leis federais, 

estaduais e distritais, quanto para municipais.  

Como resultado do exercício do controle judicial de normas, duas 

espécies de inconstitucionalidades podem ser descortinadas: a formal e a material. A 
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supralegalidade formal, como a denomina Luís Roberto Barroso, pertine ao processo de 

elaboração de normas, “ditando competências e procedimentos para a elaboração de 

atos normativos inferiores”138. A supralegalidade material, por sua vez, impõe a 

subordinação de toda a produção normativa estatal aos princípios e regras 

constitucionais.  

As declarações de inconstitucionalidade podem ser parciais, abrangendo 

palavra ou expressão, assim como apenas de um sentido interpretativo, técnica 

conhecida como interpretação conforme.  

No labor exegético da norma constitucional, são utilizados os clássicos 

métodos de interpretação, como também princípios específicos, a exemplo do princípio 

da interpretação conforme a Constituição139. Em síntese, classicamente, apesar de o 

resultado interpretativo ser uno, o juiz pode se valer de técnicas diversas para extrair o 

sentido e alcance da norma: eis que a interpretação pode ser apenas de seu texto 

(gramatical), de sua conexão com outros atos normativos (sistemática), de sua 

finalidade (teleológica) e das razões de seu surgimento (histórica).  

Por outro lado, através da interpretação conforme a Constituição, típica 

do controle concentrado de constitucionalidade, os Ministros da Suprema Corte buscam, 

dentre as diversas interpretações possíveis, aquela que “aproveite” a norma, mesmo que, 

para tanto, extraiam de seu texto o sentido menos evidente. Trata-se de um mecanismo 

para salvar a norma ameaçada, visualizando, dentre todas, a interpretação que a faça 

compatível com a Lei Fundamental, e excluindo, via de conseqüência, todas as outras, 

tidas por inconstitucionais. Pela didática da formulação, remeta-se à lição de Luís 

Roberto Barroso: 

 

(...) À vista das dimensões diversas que sua formulação comporta,é possível 
e conveniente decompor didaticamente o processo de interpretação 
conforme a Constituição nos elementos seguintes: 
1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha 
em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades 
interpretativas que o preceito admita. 
2) Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, que 
não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto. 

                                                 
138 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 164. 
139 Pelos fins aqui visados, a existência dos princípios que informam a interpretação constitucional, por se 
tratar de tema de alta complexidade, para o qual é necessário outro trabalho dissertativo especialmente 
para eles voltado, apenas é mencionada, remetendo-se o leitor, para acesso específico ao tema, ao livro de 
Luís Roberto Barroso, citado na Nota de Rodapé anterior.  
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3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão 
expressa de outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a 
resultado contrastante com a Constituição. 
4) Por via de conseqüência, a interpretação conforme a Constituição não é 
mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de 
constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada leitura 
da norma legal140.  

 

Todas as considerações até aqui expendidas são tributárias da ideia de 

Supremacia da Constituição, que guia a atuação jurisdicional no exercício do controle 

de constitucionalidade. Ora, a Constituição é superior a toda e qualquer norma jurídica 

editada na República Federativa do Brasil, que a ela deve se reportar para alcançar 

legitimidade. E mais: “nenhum ato jurídico, nenhuma manifestação de vontade por 

subsistir validamente se for incompatível com a Lei Fundamental”141. É papel, portanto, 

judicial proteger as escolhas constituintes, que devem ficar a salvo das investidas 

predatórias de governantes de ocasião. 

  Cumpre adiante comentar as demandas em cujos meandros se discute a 

obrigatoriedade de realização das despesas consoante previstas no texto constitucional, 

não sem antes adentrar em alguns aspectos da jurisdição constitucional.  

 

 

3.6. As vertentes procedimentalista e substancialista da jurisdição constitucional. 

 

 

Tendo em vista que as ações a seguir abordadas tiveram sede no 

Supremo Tribunal Federal, perlustrar como pode se posicionar uma Corte no exercício 

da jurisdição constitucional é tarefa que auxilia a compreensão de seus 

posicionamentos. Sendo assim, um parênteses faz-se necessário, no desenvolvimento do 

capítulo, para apresentar as correntes que exploram tais manifestações.  

Como já exaustivamente delineado ao longo do texto, constatada a 

insuficiência do modelo positivista, a guinada axiológica parecia ser o caminho natural 

dos que intentavam superar o velho paradigma, que vinha carregado de uma carga 

negativa forjada mormente nos idos da Segunda Guerra Mundial. Ocorre, no entanto, 

que, mesmo diante dos tropeços do positivismo, concepções nitidamente formalistas 

                                                 
140 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 189. 
141 Idem, p. 161. 
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continuaram ocupando espaço no meio jurídico. Assim, se de um lado, eram nítidos os 

esforços de adesão valorativa, de outro pululavam os defensores de um reforço dos 

caracteres procedimentais do ordenamento. Está-se a tratar, aqui, especificamente do 

embate entre substancialistas e procedimentalistas. Sobre os arroubos de ambos, André 

Ramos Tavares sintetiza:  

 

A relativa popularidade deste novo paradigma, contudo, não impediu que a 
doutrina continuasse a formular teorias jurídicas desprovidas de qualquer 
lastro valorativo, como é o caso da conhecida teoria procedimentalista. 
Tampouco serviu para impedir os constantes ataques à atuação do Tribunal 
Constitucional, que seria o principal favorecido por este pulular axiológico, 
alcunhando-o de político, de legislador positivo, de ativista e usurpador da  
soberania e democracia popular. As críticas que se alinham a essa corrente 
doutrinária, no âmbito do Direito Constitucional, como não poderia deixar 
de ser, rechaçam a conclusão de que uma as principais funções da 
Constituição seria a de encampar os valores sociais. Tais objeções, no 
entanto, não contam com um único fundamento, variando, no mais das 
vezes, as teses que dão sustentação às conclusões convergentes142.     

 

Mister, assim, conhecer as linhas que regem estas concepções, assim 

como alguns de seus expoentes, de maneira a vislumbrar o salutar papel que possui a 

jurisdição constitucional e questionar como esta pode, mesmo sendo adepta do 

substancialismo, alcançar maior legitimidade democrática, com a inserção de algumas 

das ponderações procedimentalistas ao seu atuar.  

A apresentação ora efetuada tem a intenção de mostrar a intensa relação 

entre Direito e Política, cujo estudo não é recente, porém ganha contornos mais 

sofisticados com a exploração que dela fazem pensadores da modernidade143.  

 

 

3.6.1. Procedimentalismo. 

 

 

Para os procedimentalistas importa mais a garantia do procedimento 

democrático que a identificação de valores na Constituição. Estando previsto na Carta 

                                                 
142 TAVARES, André Ramos. A Constituição é um documento valorativo? Disponível em: 
<http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-337-Andre_Ramos_Tavares.pdf>. Acesso em 29 
jan. 2010, p. 338. 
143 A título de ilustração, cite-se, dentre os pensadores da atualidade, Niklas Luhmann, cuja teoria dos 
sistemas se refere a Direito e Política como subsistemas da sociedade, que possuem abertura cognitiva 
entre si e são acoplados estruturalmente pela Constituição.  
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Política o modo como o povo se fará representar e garantida a observância das 

deliberações daí advindas, resta assegurado o principal objetivo da democracia. 

Segunda ela, a democracia representativa se materializaria com a eleição 

livre pelo povo de seus representantes, que retratarão seus anseios em votações futuras. 

A Constituição, por sua vez, não consagraria conteúdo axiológico que pudesse justificar 

a exclusão das escolhas feitas pelo legislador, importando apenas aqueles valores que 

expressamente garantissem o exercício da participação política. Mais uma vez, precisas 

as palavras de André Ramos Tavares: 

 

Em suma, o que esta corrente está a defender é que o conteúdo da 
Constituição seja quase que exclusivamente a previsão de procedimentos 
que estabelecem os meios para se alcançar decisões coletivas. Valores 
fundamentais ou substantivos, desnecessário dizer, quedam ao relento144.  

 

Para os defensores da democracia procedimental, apenas o procedimento 

é suficiente para assegurar um resultado justo e correto para todos (o bem comum). Em 

verdade, não há preocupação com conteúdo, senão com os mecanismos que preservem o 

Legislativo como âmbito decisório.  

Sendo o procedimento democrático o foco principal da teoria, a 

jurisdição constitucional seria apenas garantidora do exercício da democracia, 

assegurando a aplicação de direitos que consagram a participação política e os processos 

deliberativos justos, independentemente do resultado a ser alcançado (se certo ou 

errado, justo ou injusto). Não haveria espaço para cogitações valorativas que pudessem 

limitar o papel do Legislativo. Sobre o papel do Judiciário, esclarece Estefânia Maria de 

Queiroz Barbosa: 

 

Para a teoria procedimentalista, os valores substantivos de uma sociedade 
devem ser escolhidos por meio de uma deliberação democrática, ou seja, 
pelos poderes representativos do povo, quais sejam, o Poder Executivo e o 
Poder Legislativo. Devendo o Poder Judiciário ser apenas um garantidor do 
exercício da democracia, não sendo possível, portanto, a possibilidade de 
ativismo judicial, visto que a deliberação sobre os valores substantivos de 
uma sociedade por juízes não eleitos atentaria ao princípio democrático145. 

 

                                                 
144 TAVARES, André Ramos. A Constituição é um documento valorativo? Disponível em: 
<http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-337-Andre_Ramos_Tavares.pdf>. Acesso em 29 
jan. 2010, p. 339. 
145 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 47. 
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Esta preocupação com a desqualificação do ativismo judicial não é à toa. 

A teoria aqui esposada surgiu justamente como resposta ao ativismo judicial da 

Suprema Corte americana, tanto da Era Lochner, na qual são declaradas 

inconstitucionais medidas legislativas para implementação do New Deal, quanto da Era 

Warren146, em que a Corte se imiscui até mesmo de políticas públicas.   

Neste ponto, no âmbito dos Estados Unidos da América, destaca-se o 

procedimentalista John Hart Ely, que defende maior limitação ao ativismo judicial 

(judicial review), posto que não seria aceitável interpretação vinculativa de normas 

constitucionais de conteúdo vago por juízes não eleitos. Ely enfatiza o caráter 

antidemocrático do judicial review, vez que imposto por magistrados irresponsáveis 

perante os eleitores. 

Para ele, ferrenho combatente do ativismo da Corte Warren, não seria 

possível que a Suprema Corte identificasse um suposto consenso moral existente na 

sociedade, que pudesse justificar o intervencionismo, sem se valer das posições pessoais 

dos magistrados. 

O controle de constitucionalidade não teria, portanto, justificativa 

aceitável, visto que fundado na noção equivocada de que o Judiciário seria a casa 

adequada para a ressonância dos valores sociais, ao invés do Parlamento. Além disso, 

ao se declarar a inconstitucionalidade de uma lei nova, aprovada pelos representantes do 

povo, estar-se-ia a privilegiar os valores dos antepassados, que devem ser substituídos 

pelas mudanças na sociedade, refletidas nas votações.  

Porém, Ely não destitui a jurisdição constitucional de qualquer papel, 

imputando a esta a incumbência de garantir o procedimento democrático, sendo vedada 

manifestação sobre valores substantivos. 

Outra vertente procedimentalista, desta feita desenvolvida no âmbito 

europeu, é sustentada por Habermas. Com sua teoria do discurso, defende que a 

legitimidade do Direito advém da formação discursiva da opinião e da vontade dos 

cidadãos, que possuem os mesmos direitos. A teoria pressupõe que, além de possuir, os 

indivíduos possam exercer seus direitos em igualdade de condições, participando 

efetivamente do procedimento deliberativo. Este pensamento tende a estabelecer uma 

concepção universal para a legitimação do fenômeno jurídico, que, no entanto, recebe 

                                                 
146 Assim como Lochner, Warren é ex-presidente da Suprema Corte americana, tendo ocupado o posto de 
1953 a 1969. 
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duras críticas, por deixar de considerar as variáveis concretas observadas na realidade 

de outros países. No caso brasileiro, Lenio Luiz Streck é enfático: 

 

Como ter cidadãos plenamente autônomos, como Habermas propugna, se o 
problema da exclusão social não foi resolvido? Como ter cidadãos 
plenamente autônomos se suas relações estão colonizadas pela tradição que 
lhes conforma o mundo da vida?147 

 

Para Habermas, portanto, a legitimidade democrática é controlada pela 

realização de um processo público de deliberação, com a participação de todos e 

realizado de maneira razoável e racional. 

O Direito daí advindo não poderia ser questionado na via judicial, senão 

pela própria instância democrática que o formulou, posto que “o controle abstrato de 

normas é função indiscutível do legislador, devendo-se reservar essa função, mesmo em 

segunda instância, a um autocontrole do legislador, o qual pode assumir as proporções 

de um processo judicial”148. 

Por ser o Direito fruto de processo legislativo racional, apenas o próprio 

Legislativo poderia revisá-lo. À jurisdição constitucional restaria assegurar o 

procedimento democrático de deliberação, protegendo os direitos políticos dos 

cidadãos. Na visão de Estefânia Maria de Queiroz Barbosa: 

 

Dessa maneira, Habermas também aceita o papel da jurisdição 
constitucional na proteção dos direitos fundamentais, já que são essenciais 
para o processo democrático, razão por que, nestes casos, o Judiciário teria o 
poder de restringir a vontade da maioria para salvaguardar o exercício da 
democracia149.  

 

  

3.6.2. Constitucionalismo. 

 

 

Por outro lado, para os constitucionalistas, é necessário muito mais que 

um procedimento, senão atenção a juízos de valores substantivos, os direitos 

fundamentais, consagrados na Constituição e guardados pelo Poder Judiciário. 

                                                 
147 Cf. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica em Crise. Uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, pp. 174-175. 
148 Apud BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo 
e democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 33. 
149 Idem, p. 36. 
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Preocupam-se, assim, com os valores substantivos escolhidos pela 

sociedade no momento constituinte, reproduzidos no texto constitucional enquanto 

direitos fundamentais, os quais impõem limites materiais aos atos de governo. 

Ditos atos de governo, seja oriundos do Poder Legislativo, seja do Poder 

Executivo, submetem-se à avaliação de adequação axiológica efetuada pelo Judiciário. 

Para o constitucionalismo, existem verdadeiros limites para a liberdade de deliberação 

dos representantes do povo, que não podem elaborar leis que afrontem os direitos 

fundamentais previstos na Carta Magna, dentre os quais se inserem aqueles pertinentes 

às minorias.  

Percebe-se, aqui, que, afora a vontade da maioria (ideia tipicamente 

procedimental), existem minorias que requerem atenção. Seus anseios, insertos na 

Constituição, também hão de ser observados pelos legisladores; não o sendo, provocam 

a intervenção do Judiciário. 

No Constitucionalismo, portanto, busca-se resultados garantísticos, 

mesmo que em detrimento da atuação dos Poderes Executivo e Legislativo. Seu 

desenvolvimento tem como uma de suas bases fundantes o judicial review americano, 

por meio do qual a proteção dos valores substantivos é de ser efetuada pelo Poder 

Judiciário.  

O americano Ronald Dworkin é tido como um dos precursores, tendo 

desenvolvido suas ilações a partir de contraposição à teoria procedimentalista de John 

Hart Ely150. 

Para ele, cabe à Suprema Corte rever juízos substantivos, observando os 

princípios constitucionais neutros, ou seja, “standards que transcendem o caso em 

exame e possam ser aplicados a todas as situações idênticas no futuro”151. A 

legitimidade do judicial review advém da supremacia dos direitos fundamentais, 

podendo aquele conviver com o princípio democrático, haja vista que não se pode 

conceber que as escolhas do Parlamento deixem de ser revisadas, mesmo quando 

contrárias aos princípios fincados na Constituição. 

Traçadas estas breves linhas sobre o embate travado entre 

procedimentalistas e substancialistas, que serviram para situar o leitor no contexto do 

qual emergem as reflexões que a seguir far-se-á, saliente-se que, muito embora as 

                                                 
150 BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição constitucional: entre constitucionalismo e 
democracia. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 52. 
151 Apud Idem, p. 57. 
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concepções procedimentalistas possuam o apelo ligado aos ditames da segurança 

jurídica, é o substancialismo que vem norteando a atuação da jurisdição constitucional 

ao redor do mundo.  

No próximo capítulo, serão estudadas as ações judiciais que discutem a 

não aplicação dos montantes vinculados aos direitos sociais, as quais podem significar a 

profilaxia exata para a eleição de metas, pelos governantes de ocasião, mais condizentes 

com a realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 4. A REPERCUSSÃO DAS AÇÕES SOBRE VINCULAÇÃO DE 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS A DIREITOS SOCIAIS   

 

 

4.1. O Confronto do Poder Judiciário com a vinculação de receitas a direitos sociais. 

 

 

A discussão acerca da sindicabilidade dos direitos sociais possui um 

capítulo de extrema relevância, qual seja: o que acontece com aquelas ações em que se 

discute a aplicação efetiva dos recursos tributários vinculados – impostos e 

contribuições – previstos na Constituição?  

Ora, dado o histórico de inobservância pelo Estado dos direitos sociais, 

econômicos e culturais, como a seguir observa Dinaura Godinho Pimentel Gomes, o 

estudo da atuação do Poder Judiciário na concretização de tais regras vem se mostrando 

protagonista na formação de uma nova cultura jurídica:  

 

Enquanto isso, no ano de 2003 – bem longe e ao contrário de uma realização 
progressiva – quando o setor público fez uma economia recorde para o 
pagamento de dívidas, o investimento do governo federal, na área social, foi 
de apenas 16,5% do valor previsto no Orçamento152. 

 

Neste ponto, todo o conhecimento até aqui difundido converge para 

permitir a análise dos casos práticos selecionados, e a posterior tomada de posições.  

As ações, assim, poderão ser avaliadas sob a ótica da fundamentabilidade 

dos direitos sociais; de uma Separação de Poderes com contornos menos rígidos, 

adaptada à exigência de ressonância da contingencialização da sociedade, efetuada, por 

sua vez, pela via judicial; assim como de um Estado, o brasileiro, marcado por 

disposições constitucionais precisas, porém ainda não refletidas no bem-estar da maior 

parte da população, segundo se demonstrou nos capítulos anteriores. 

  Elas tramitaram junto ao Supremo Tribunal Federal, que as conheceu no 

exercício da jurisdição constitucional. Foram filtradas, a uma, no STF, porquanto é a 

Corte que possui a última palavra sobre a constitucionalidade de leis editadas na 
                                                 
152 GOMES, Dinaura Godinho Pimentel. Direitos Fundamentais Sociais: uma visão crítica da realidade 
brasileira. Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 13, n. 53, out.dez. 2005, p. 46. 
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República Federativa do Brasil, e, obviamente, a discussão sobre vinculação de receitas 

envolve o controle de constitucionalidade, a duas, porque, no universo de lides que 

naquela Corte tramita, foram, recentemente, as que apresentaram a maior pertinência ao 

estudo ora desenvolvido, isto é, dizem respeito a destinação de tributos.  

O que as demandas indicam para o futuro das interpretações e atuações 

estatais? Qual a postura jurídica ideal? São questionamentos a serem enfrentados ao 

longo do capítulo.  

Por fim, após se inferir como se comporta o Judiciário brasileiro face à 

vinculação de receitas e se sua postura implica em efetivação dos direitos sociais, poder-

se-á vislumbrar o futuro da aplicabilidade de tais direitos no país, haja vista que a 

intervenção judicial, no sistema de freios e contrapesos, possibilita uma renovação – ou 

consolidação – da interpretação das regras jurídicas, e quiçá da atuação de 

administradores e legisladores. 

  

  

4.2. Ações sobre vinculação de receitas. 

 

 

  Nas presentes linhas, apresentar-se-ão ações diretas de 

inconstitucionalidade, ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de 

combater leis ou atos normativos pretensamente inconstitucionais e que, de alguma 

forma, tratavam de vinculação de receitas.  

O que se busca é inferir o posicionamento adotado pelos Ministros 

componentes da mais alta Corte do país acerca do tema: se entendem que o Supremo é 

sede adequada para o debate, como definem o comportamento dos entes políticos 

quanto aos dispositivos constitucionais sobre destinação específica de receitas e que 

postura assumem no que diz respeito à aplicação dos recursos. 

Em homenagem à didática da abordagem, as ações serão, num primeiro 

momento, apresentadas uma a uma. Ao final, a análise de suas repercussões no universo 

jurídico será consolidada. 
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4.2.1. ADIn nº 2.925-8/DF. 

 

 

  A primeira ação a ser abordada é uma ADIn de 2003, a de nº 2.925-8/DF. 

Malgrado não se refira a direitos sociais, a demanda é emblemática na reviravolta pela 

qual passou a jurisprudência do Pretório Excelso no reconhecimento da (in) 

constitucionalidade de leis orçamentárias, precedente este comemorado por Fernando 

Facury Scaff: 

 

Este posicionamento do STF é novo e deve ser saudado como um passo 
adiante no reconhecimento de limites à liberdade de conformação do 
legislador orçamentário e à obrigatoriedade de vinculação da arrecadação 
das contribuições às finalidades que ensejaram sua criação153.  

 

Na demanda, discutia-se a vinculação das receitas provenientes da CIDE-

Combustíveis, cuja previsão constitucional, dantes referida (art. 177, §4º, CF154), manda 

aplicá-las no pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás 

natural e seus derivados, e derivados de petróleo; financiamento de projetos ambientais 

relacionados à indústria do petróleo e do gás; bem como financiamento de programas de 

infra-estrutura de transportes.  

  Ocorre que, tendo em vista a “sobra” destes recursos no ano de 2002, a 

Lei Orçamentária Anual de 2003 realocou-os para finalidades distintas, ferindo, assim, o 

mandamento constitucional. A norma mencionada previa o contingenciamento de parte 

das receitas da CIDE-Combustíveis para o uso em despesas não especificadas no texto 

constitucional. 

Levada a questão ao Supremo Tribunal Federal, este findou por decidir, 

por 6 votos a 4, que o Governo Federal não poderia gastar os recursos da CIDE fora 

daquilo que estabelece a Constituição. A ementa do julgado foi assim lançada: 

 

PROCESSO OBJETIVO - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORÇAMENTÁRIA. Mostra-se 

                                                 
153 SCAFF, Fernando Facury. Como a sociedade financia o Estado para a Implementação dos Direitos 
Humanos no Brasil. In Constitucionalismo, Tributação e Direitos Humanos. Org. Fernando Facury 
Scaff. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 29. 
154 Vide transcrição do texto na Nota de Rodapé nº 59. 
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adequado o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei 
orçamentária revela contornos abstratos e autônomos, em abandono ao 
campo da eficácia concreta.  

LEI ORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE 
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, GÁS 
NATURAL E DERIVADOS E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL - CIDE - 
DESTINAÇÃO - ARTIGO 177, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É 
inconstitucional interpretação da Lei Orçamentária nº 10.640, de 14 de 
janeiro de 2003, que implique abertura de crédito suplementar em rubrica 
estranha à destinação do que arrecadado a partir do disposto no § 4º do 
artigo 177 da Constituição Federal, ante a natureza exaustiva das alíneas "a", 
"b" e "c" do inciso II do citado parágrafo155. 

 

  No julgamento da lide, após ultrapassada questão preliminar, argüida 

pela Relatora, Ministra Ellen Gracie, pelo não conhecimento da ação direta, haja vista, 

em sua óptica, tratar-se de lei de efeitos concretos, iniciaram-se os votos acerca do 

mérito. No caso da preliminar, entendeu-se que, apesar de se tratar de lei orçamentária, 

havia abstração e generalidade suficientes para o controle em tese.  

Votando pela improcedência da ação, a Sra. Ministra Relatora 

argumentou que não havia afronta ao art. 177, § 4º, II, da Constituição Federal, vez que 

a inclusão de recursos da CIDE-Combustíveis em dotação de reserva de contingência e 

de excesso de arrecadação, e sua posterior utilização em créditos suplementares, 

devidamente autorizados legislativamente, não importava em desvio de finalidade, haja 

vista que a previsão legal poderia ser justamente de emprego das verbas nas finalidades 

vinculadas.  

  Não concordando com tais argumentos, o Ministro Carlos Ayres Britto 

suscitou divergência, julgando procedente a ação nos seguintes termos: 

 

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO  – Senhor 
Presidente, pelo artigo 177, §4º, da Constituição Federal, todo o produto da 
arrecadação da CIDE está vinculado a três finalidades. 
Se a eminente Relatora, no seu voto, deu à lei uma interpretação conforme 
esse artigo, impedindo o risco de os recursos ficarem alocados em reserva de 
contingência, que é uma dotação inespecífica, afastando este risco de uma 
aplicabilidade “tredestinada”, ou seja, mesmo que no exercício futuro, os 
recursos ainda que sob reserva de contingência, ficarão presos a essas três 
finalidades. 
(...) 

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO  – Senhor 
Presidente, como não se trata de uma interpretação conforme, peço vênia à 
Ministra-Relatora, reconhecendo o brilho do voto proferido, mas sou pela 
procedência da ação, mas apenas em relação à CIDE/Combustíveis. 

 

                                                 
155 Publicado no DJ 04-03-2005, PP-00010. 
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  Da leitura, vê-se que o Exmo. Ministro Ayres Britto fez questão de 

ressaltar que, não sendo dada interpretação conforme ao texto para se esclarecer que as 

destinações constitucionais deveriam ser observadas, não poderia concordar com a 

Ministra Relatora. Desta feita, em seu voto, o Ministro entendeu que a alocação de 

recursos em dotação inespecífica não cumpriria o que a Constituição traça para as 

receitas da CIDE/Combustíveis, que possui três finalidades vinculadas. Foi 

acompanhado pelo Ministro César Peluso, que, em sua manifestação, sublinhou: 

 

O SR. MINISTRO CEZAR PELUSO  – Sr. Presidente, acho que 
estamos todos de acordo. A eminente Ministra Relatora invoca a Lei de 
Responsabilidade Fiscal para dizer que a Constituição vai ser cumprida. 

Sr. Presidente, o meu voto é no sentido de dar liberdade ao Governo 
para não invocar outra interpretação qualquer como pretexto para deixar de 
cumprir a Constituição, isto é, afasto todas as interpretações que dêem ao 
Governo um pretexto para não cumprir a Constituição. Segundo meu 
raciocínio, a Constituição exige que os recursos sejam aplicados nas três 
finalidades. O que entra na reserva é o saldo da aplicação dos recursos nas 
três finalidades constitucionais. Ora, o art. 4º, §1º, pode servir de escusa para 
o Governo limitar até o teto de dez por cento a aplicação desse excesso ou 
desse saldo em qualquer das três finalidades. Aí, a minha leitura é de que tal 
limite não subsiste e que, portanto, o Governo tem a respeito liberdade 
política. Não vinculo, não amarro o Governo. Mas não lhe reconheço poder 
de invocar aquele limite para dizer: “eu não aplico, porque estou impedido”. 
Ele pode não aplicar, mas apenas se por ato político não o queira fazer. 

Essa é a minha interpretação e, com o devido respeito, julgo 
procedente a ação. 

 

  Adotando a mesma tese, o Ministro Gilmar Mendes resumiu seu 

pensamento nas seguintes palavras: 

 

 O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  – Sr. Presidente, é 
uma matéria altamente complexa e realmente delicada. Agora, impressiona-
me o argumento aqui mencionado e, agora, enfatizado pelo Ministro Peluso 
quanto à possibilidade de, por via dessa interpretação, negar-se aplicação, e 
de forma reiterada, a recursos que são obtidos mediante estrita vinculação. 
Isso, de fato, sensibiliza-me. Nessa linha da interpretação conforme – já 
enunciada pelo Ministro Carlos Britto e, agora, precisa pelo Ministro Cezar 
Peluso -, parece-me razoável a formulação feita.  

Acompanho a manifestação, com as vênias à Ministra Ellen Gracie.  
 

Além dele, ainda acompanhou a divergência o Ministro Carlos Mário 

Velloso, que bem resumiu a lide:  
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  O Sr. Ministro CARLOS VELLOSO  – Sr. Presidente, o 
Código Tributário Nacional, no artigo 4º, inciso II, estabelece que “a 
natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da 
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualifica-la: II – a destinação 
legal do produto da sua arrecadação.” 
  Esse dispositivo tem aplicação, às inteiras, no que concerne 
aos impostos, às taxas e às contribuições de melhoria {C.F., art. 145, I, II, 
III}. Todavia, quanto às contribuições parafiscais – que se desdobram em 1} 
contribuições sociais de seguridade social {C.F., art. 149, art. 195}; 2} 
contribuições sociais de seguridade social decorrente de novas fontes { C.F., 
149, art. 195, § 4º} e 3} contribuições sociais gerais, como, por exemplo, o 
salário educação, C.F., art. 212, §5º, e as contribuições do sistema “S”, C.F., 
art. 240 – e bem assim às contribuições parafiscais especiais, vale dize, 1} as 
contribuições de intervenção {C.F., art. 149} e 2} às contribuições 
corporativas {C.F., art. 149}, quanto a essas contribuições, a sua 
característica está justamente na sua finalidade, ou na destinação do produto 
de sua arrecadação. É dizer, o elemento essencial para a identificação dessas 
espécies tributárias é a destinação do produto de sua arrecadação.  
  Bem por isso, Sr. Presidente, no que toca à contribuição 
objeto de nossas cogitações, estabelece o art. 177, § 4º, inciso II, da 
Constituição Federal: 

    “Art. 177................................................. 
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção 

no domínio econômico relativa às atividades de importação 
ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás 
natural e seus derivados e álcool combustível deverá 
atender aos seguintes requisitos: 

II – os recursos arrecadados serão destinados: 
a) ao pagamento de subsídios a preços ou 

transporte de álcool combustível, gás natural e seus 
derivados e derivados de petróleo; 

b) ao financiamento de projetos ambientais 
relacionados com a indústria de petróleo e do gás ; 

c) ao financiamento de programas de infra-
estrutura de transportes.” 

  Sr. Presidente, expressamente a Constituição estabelece a 
destinação do produto da arrecadação da CIDE. Estamos todos de acordo em 
que a destinação dessa contribuição não pode ser desviada, porque não há 
como escapar de comando constitucional, art. 177, § 4º, inciso II. Mas o que 
ouvi dos debates e das manifestações dos advogados é que o desvio está 
ocorrendo. 
  A interpretação preconizada, a começar pelo Ministro Carlos 
Britto, parece-me razoável. Evidentemente que não estou mandando o 
Governo gastar. A realização de despesas depende de políticas públicas. O 
que digo é que o Governo não pode gastar o produto da arrecadação da 
CIDE fora do que estabelece a Constituição Federal, art. 177, § 4º, II. 
Noutras palavras, o Governo somente poderá gastar o produto da 
arrecadação da mencionada contribuição no que está estabelecido na 
Constituição, art. 177, §4º, II. 
  Como cidadão, penso que o Governo deveria, de há muito, 
estar gastando a CIDE na manutenção das nossas rodovias, que estão 
acabando. Se o Governo deixar que a nossa teia rodoviária se acabe – e 
parece que o Governo não liga para o assunto, pois as estradas estão cada 
vez mais estragadas – vai ter que gastar muito mais. É preciso pensar na 
segurança das pessoas que utilizam as nossas estradas, é preciso pensar no 
transporte de cargas, é preciso compreender que rodovias estragadas 
aumentam os preços dos fretes, assim aumentam os preços dos gêneros de 
primeira necessidade e o sacrificado em conseqüência é o povo.  
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  Por fim, o Ministro Marco Aurélio Melo, aderindo ao posicionamento 

dos demais colegas, assim votou:  

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Senhor 
Presidente, então há um descompasso. Estamos aqui num processo – já 
perquiri o alcance do ato normativo -, não estamos sequer indagando o 
alcance da Carta da República, porque os dez ministros presentes – Vossa 
Excelência, ainda, não se manifestou – concordam com o alcance do artigo 
177, §4º, inciso II, dessa mesma Carta, mas há sérias  dúvidas, e o Tribunal 
está dividido, quanto ao alcance do ato normativo atacado. Não tenho 
nenhuma dúvida. O que eu digo é que o amanhã, se a decisão for no sentido 
da procedência do pedido formulado na inicial, revelará o emprego dessa 
contribuição, do arrecadado a título dessa contribuição do artigo 177, §4º, 
em áreas diversas, tendo em conta – repito – a ambigüidade da lei atacada.  

Peço vênia para acompanhar a divergência dos ministros Carlos 
Britto, Gilmar Mendes, Cezar Peluso e julgar procedente o pedido, nos 
termos em que formulado, assentando que não há pedido quanto ao 
contingenciamento.  

 

  Os Ministros que acompanharam a divergência, portanto, deixaram claro 

que à lei orçamentária não seria dado desviar as destinações constitucionais da CIDE-

Combustíveis. Isto é, a alocação anual dos recursos, empreendida pelo legislador 

ordinário, não poderia deixar de seguir a “cartilha” traçada pela Constituição, 

independentemente das razões alegadas para tanto.  

Destarte, o precedente, além de abrir caminho ao exame de 

constitucionalidade de leis orçamentárias, afastando uma pretensa concretude, reafirma 

a Supremacia da Constituição, ao manter a higidez do art. 177, §4º, deixando explícito 

que as receitas vinculadas, em hipótese alguma, hão de ter sua finalidade constitucional 

desviada.  

 

 

4.2.2. ADIn nº 820-0/RS. 

 

 

  A segunda ação em foco é a ADIn nº 820-0/RS, julgada em 2007, cujo 

Relator foi o Ministro Eros Grau. Nessa lide, o Governador do Rio Grande do Sul 

questionou a constitucionalidade do artigo 202, §2º, da Constituição Estadual, bem 

como de diversos dispositivos da Lei Estadual nº 9.723/1992, que mandavam aplicar 

não menos de 10% dos recursos destinados ao ensino na manutenção e conservação de 

escolas públicas estaduais, os quais seriam diretamente depositados em contas correntes 
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dos estabelecimentos de ensino, a serem movimentadas pelos diretores das escolas. 

Argumentou o requerente que haveria afronta à impossibilidade de vinculação de receita 

de impostos, bem como à necessidade de previsão orçamentária para efetivação de 

gastos públicos. 

A demanda foi julgada procedente por maioria, placar de 7 votos a 2, 

reconhecendo-se a inconstitucionalidade dos preceitos atacados, nos termos da ementa a 

seguir transcrita: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 202 DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI 
ESTADUAL N. 9.723. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO PÚBLICO. APLICAÇÃO MÍNIMA DE 35% [TRINTA E CINCO 
POR CENTO] DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS. 
DESTINAÇÃO DE 10% [DEZ POR CENTO] DESSES RECURSOS À 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. 
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 
AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 165, INCISO III, E 167, 
INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.  
1. Preliminar de inviabilidade do controle de constitucionalidade abstrato. 
Alegação de que os atos impugnados seriam dotados de efeito concreto, em 
razão da possibilidade de determinação de seus destinatários. Preliminar 
rejeitada. Esta Corte fixou que "a determinabilidade dos destinatários da 
norma não se confunde com a sua individualização, que, esta sim, poderia 
convertê-lo em ato de efeitos concretos, embora plúrimos" [ADI n. 2.135, 
Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 12.5.00].  
2. A lei estadual impugnada consubstancia lei-norma. Possui generalidade e 
abstração suficientes. Seus destinatários são determináveis, e não 
determinados, sendo possível a análise desse texto normativo pela via da 
ação direta. Conhecimento da ação direta. 3. A lei não contém, 
necessariamente, uma norma; a norma não é necessariamente emanada 
mediante uma lei; assim temos três combinações possíveis: a lei-norma, a lei 
não norma e a norma não lei. Às normas que não são lei correspondem leis-
medida [Massnahmegesetze], que configuram ato administrativo apenas 
completável por agente da Administração, portando em si mesmas o 
resultado específico ao qual se dirigem. São leis apenas em sentido formal, 
não o sendo, contudo, em sentido material.  
4. Os textos normativos de que se cuida não poderiam dispor sobre matéria 
orçamentária. Vício formal configurado --- artigo 165, III, da Constituição 
do Brasil --- iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo das leis que 
disponham sobre matéria orçamentária. Precedentes.  
5. A determinação de aplicação de parte dos recursos destinados à educação 
na "manutenção e conservação das escolas públicas estaduais" vinculou a 
receita de impostos a uma despesa específica --- afronta ao disposto no 
artigo 167, inciso IV, da CB/88.  
6. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 
2o do artigo 202 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, bem 
como da Lei estadual n. 9.723, de 16 de setembro de 1.992156. 

 

                                                 
156 Dados da Publicação: IDJE-036,  DIVULG 28-02-2008,  PUBLIC 29-02-2008. 
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  Ultrapassada, mais uma vez, por unanimidade, a preliminar quanto aos 

efeitos concretos da norma estadual, o Ministro Eros Grau entendeu que a 

inconstitucionalidade era clara, na medida em que havia vício de iniciativa, haja vista 

que a lei, embora previsse gastos públicos, não era orçamentária e não era de iniciativa 

do Chefe do Poder Executivo. Seu entendimento pode ser resumido nas seguintes 

linhas: 

 

17.  Deveras, o §2º do artigo 202 da Constituição estadual, ao 
determinar que “[n]ao menos de dez por cento dos recursos destinados ao 
ensino previstos neste artigo serão aplicados na manutenção e conservação 
das escolas públicas estaduais”, estabelece uma vinculação orçamentária. E, 
mais ---insisto neste ponto --- sendo a decisão sobre a aplicação de recursos 
públicos transferida do Poder Executivo para entidades que não são 
públicas.  
18.  Essa previsão limita a ação do Poder Executivo atinente à 
elaboração da proposta orçamentária, violando iniciativa a ele inerente, nos 
termos do disposto no artigo 165 da Constituição do Brasil [ADINC 780-7, 
Celso de Mello, DJ de 16.4.93]. Outrossim, aquela transferência de poder de 
decisão sobre a aplicação de recursos públicos --- não meramente de gestão, 
pois --- resulta incompatível com a Constituição. Como a Lei n. 9.723/92 foi 
elaborada para disciplinar esse preceito da Constituição estadual, forçoso 
reconhecer que também ela foi alcançada pelos vícios em causa.  

 

  Por outro lado, o Ministro Carlos Ayres Britto, em seu voto-vista, 

discordou parcialmente do Relator, salientando que, na hipótese, não haveria 

inconstitucionalidade no artigo da Lei Maior sul-rio-grandense, vez que o comando do 

artigo 212, da Constituição Federal, do qual a norma estadual retiraria sua legitimidade, 

vincula às ações de desenvolvimento e manutenção do ensino parcela do arrecadado 

com impostos, e autorizaria a previsão normativa contestada. O entendimento do 

Ministro foi assim lançado: 

 

5. Já na parte que diz respeito ao mérito do feito, devo 
confirmar que a vigente Constituição Federal conferiu ao Chefe do Poder 
Executivo a competência para deflagrar o processo de elaboração de leis que 
disponham sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos anuais. Competência que se exerce debaixo de numerosos 
condicionamentos, como o de não implicar a vinculação de receita de 
impostos a órgão, fundo ou despesa (inciso IV do art. 167), porém com 
uma exceção que tem tudo a ver com a presente ADIN. Refiro-me à 
destinação de recursos “para manutenção e desenvolvimento do ensino”, 
excepcionalmente permitida pelo fato de que tal vinculação decorre da 
própria Lei Republicana, como se vê da seguinte passagem:  

“Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 
dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 
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impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino” 
6. Este o ponto central da questão, segundo o meu particular 

juízo. Pode a Lei Maior sul-rio-grandense impor à elaboração dos 
orçamentos anuais do Estado uma cláusula de reserva de dotação para as 
necessidades de manutenção e conservação das escolas públicas estaduais? 
Mais exatamente, uma reserva de 10% dos recursos anualmente destinados à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino público estadual, visando “a 
criar condições que garantam o funcionamento normal e um padrão mínimo 
de qualidade”? 

7. Minha resposta é afirmativa. O Diploma Estadual em 
causa já havia ampliado de 25 para 35% aquele mínimo de receitas públicas 
vinculadas a que se refere o art. 212 da Constituição Federal, sem que a 
presente ADIN impugnasse tal ampliação. Logo, o que se deu em 
sobrepasso não foi uma vinculação originária. A vinculação já existia e 
dentro dela o que se fez foi uma especificação. Uma simples distribuição ou 
densificação dotacional, num percentual que a toda evidência se contém nos 
limites da razoabilidade (10%, conforme anteriormente anotado).  

8. É de se acrescer: razoabilidade quanto ao percentual das 
despesas totais com o setor de ensino estadual, razoabilidade quanto à 
sobredita densificação dotacional. Pois assegurar uma política pública de 
manutenção e conservação de escolas estatais é uma das mais elementares 
condições materiais objetivas para a eficácia de qualquer sistema oficial de 
ensino. A base física necessária às atividades de administração e de 
ministração mesma do ensino oficial. Vale dizer, o minimum minimorum 
com que se pode trabalhar nesse estratégico setor da manutenção e do 
desenvolvimento do ensino público. Enfim, providência de caráter 
estrutural, a logicamente parametrar as conjunturais programações 
administrativas desse ou daquele governante estadual; sem que se possa 
falar de excesso, menos ainda de desvario de normatividade por parte da 
Assembléia Constituinte Estadual do Rio Grande do Sul. 

 

  O Exmo. Ministro é enfático em defender que a norma constitucional 

estadual nada mais fez do que especificar o que a Constituição Federal estabeleceu. 

Segundo ele, a vinculação de recursos para “manutenção e desenvolvimento do ensino” 

já existia, prevista no artigo 212, da CF, tendo recebido da norma estadual apenas uma 

especificação, adaptada à necessidade de se dar “densificação dotacional” ao preceito. A 

defesa que o Ministro faz da premência de se garantir condições básicas ao ensino 

também é digna de nota e será objeto de comentários adiante.  

Já no que tange à Lei estadual, o Ministro Carlos Britto julgou 

procedentes os argumentos do Governador, considerando que a norma implicava em 

violação ao princípio da Separação de Poderes, vez que transferia ao legislativo a 

definição de despesas orçamentárias. Nesse ponto, assim se manifestou: 

 

 10. Não é o que se dá, todavia, com a lei regulamentadora do 
dispositivo constitucional alvo da presente ADIN. Aqui, no âmbito dos 
dispositivos da lei estadual nº 9.723, de 16 de setembro de 1992, 
enxergamos, sim, violação ao princípio republicano da Separação dos 
Poderes. E assim nos posicionamos em face dos detalhes procedimentais a 
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que desceu a lei em causa, a ponto de fixar os prazos de transferência (a cada 
três meses) dos recursos orçamentários para sub-unidades da Secretaria 
Estadual de Educação, de logo indicados; o tipo de depósito bancário a ser 
feito (conta-corrente); a previsão dos únicos agentes públicos autorizados a 
fazer a movimentação da respectiva conta (o diretor da escola e um membro 
do Conselho Escolar dessa escola). 

11. Esse minudente dispor sobre atos que são nitidamente 
de gestão conduz o Poder Legislativo a se substituir ao Poder Executivo, de 
modo a caracterizar um tipo de intromissão que me parece realmente 
ofensivo da pureza do princípio que se lê no art. 2º da Constituição de 1988. 
Princípio que, de tão essencial ao regime republicano, foi clausulado como 
pétreo pelo art. 60, §4º, inciso de nº III da mesma Constituição-cidadã. 

12. Por este último fundamento, portanto, julgo 
parcialmente procedente a ADIN para declarar a inconstitucionalidade de 
todos os dispositivos da lei estadual de nº 9.723, datada de 16 de setembro 
de 1992, tal como fez o douto min. Eros Grau. Mas de sua Excelência 
discordando na parte referente à validade do art. 212 da Constituição do 
mesmo Estado do Rio Grande do Sul, dispositivo, esse, que nem precisa de 
concretização legislativa para deflagrar os efeitos a que se preordena. 

 

  Os demais componentes da Corte acompanharam o Relator, restando 

vencidos parcialmente os Ministros Ayres Britto e Sepúlveda Pertence, no que tange à 

constitucionalidade da norma da Constituição estadual. Pela riqueza argumentativa, 

pertinente a transcrição dos debates na íntegra, da maneira como publicados:  

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Senhor 
Presidente, apenas para refletir em voz alta, lanço algumas idéias. 

Quanto ao artigo 202, não existe a menor dúvida de que 
ele é harmônico com a Carta da República, a qual fixa um piso, 25%. 
Evidentemente, se a unidade da Federação vai adiante e estabelece um 
percentual maior, não há conflito. É uma opção política – e até louvável, 
porque voltada à educação. 

Já no tocante ao § 2º desse mesmo artigo, ao impor que 
10% do valor resultante dos 35% sejam canalizados para conservação de 
escolas, o Legislativo substitui-se ao Executivo. 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO  – E vincula 
aplicação da receita à manutenção do prédio. 

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – A 
Constituição Federal permitiu a vinculação de receitas à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino, que poderia ser, com relação aos Estados, entre 
25 e 35%. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Aplicar-
se-ão em pagamento de professores ou em pintura de escolas? Nesse último 
aspecto, tem-se envolvimento da administração – e administração é do 
Executivo. 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO –  Pode ser 
que, em determinada situação, outras áreas do ensino estejam precisando 
mais da verba, e, às vezes, os prédios podem não estar necessitando de 
conservação naquele exercício. No entanto, ainda assim, a verba teria de ser 
aplicada. Um prédio, por exemplo, que seja novinho, tem de ser pintado 
novamente, para consumir a verba que está vinculada. 

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE –  
Com o corte parcial proposto pelo Ministro Britto, isso não ocorre. 

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (RELATOR):  -
Por que não ocorre? 
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O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE  – 
Porque esses 10% para conservação de escolas terão de ser destinados e 
distribuídos pela lei orçamentária.  

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas há 
uma vinculação estranha ao texto constitucional. 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO  – Não, já 
está afirmado no artigo 202.  

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (RELATOR):  - 
Mas isso limitará a ação do Poder Executivo. 

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Eu entendo como 
uma saudável, responsável política pública. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É uma 
vinculação específica. 

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (RELATOR):  - 
Em determinados casos, não será mais relevante e não proverá melhor o 
interesse público ... 

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Acho tão 
razoável apenas 10% de todos os recursos. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Apenas, 
isso se Vossa Excelência considerar que esse percentual normalmente é 
utilizado como gorjeta. Mas no volume! 

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – 10% de todos os 
recursos destinados à educação e ao ensino serão direcionados 
obrigatoriamente para manutenção e conservação das escolas, preservando, 
assim, o patrimônio físico do Estado e assegurando condições materiais 
objetivas, mínimas. 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO  – Mas é a 
administração que examinará, Ministro, o quanto é preciso. Numa época, 
pode ser que precise mais, noutra, que precise menos. Se for obrigatório, 
todos os anos, aplicar 10% dos 35%, é possível que, em algum ano, essa 
verba não seja aplicada de fato, quando poderia ter sido usada em outra área. 

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) 
– Terão de inventar obra todo ano. 

A grande crítica que se faz a esse modelo de vinculação é 
que, em relação, por exemplo, a municípios que lograram obter um patamar 
adequado, nessa área, comecem a inventar consultorias para conceber-se 
como gastar a verba 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO  – Tem de 
gastá-la para não recolher como saldo orçamentário. 

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) 
– E para não ter problemas, depois, com o Tribunal de Contas. Portanto, esse 
tema é de uma delicadeza enorme. 

Não sabemos aquilatar como isso repercute. Uma situação 
será do Rio Grande do Sul, e outra de outro Estado. É extremamente 
delicado esse modelo de vinculação. 

O SR.MINISTRO CARLOS BRITTO – Com todas as 
vênias, mantenho o voto. 

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE  – 
Não vejo a inconstitucionalidade. Se a constituinte estadual poderia, para 
cumprir a Constituição Federal, reduzir-se á vinculação de 25%, ela não 
pode num juízo político gaúcho – para o qual nenhum de nós está legitimado 
– destinar muito menos os 10% que aumentou sobre o que a Constituição 
exigia a um determinado setor das despesas com o ensino? 

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Porque aumentou 
de 25 para 35%. 

O SR. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI  – 
Mas ela tira a discricionariedade administrativa do governador. Ele é quem 
vai decidir em que aplicar os recursos. Descendo a minúcias, realmente aí o 
texto incide em inconstitucionalidade. 
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O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE  – 
Mas isso é a Constituição do Estado. 

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Mas em prol do 
patrimônio público tão repetidamente protegido pela Constituição em seus 
dispositivos. 

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (RELATOR):  - 
Se o argumento for este, vamos admitir uma série de coisas em nome da 
defesa do patrimônio público contra o que diz a própria Constituição.  

O SR. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI  – 
Em São Paulo, há uma caso folclórico – foi até o Tribunal de Contas que 
levantou -, em que o piso de uma escola foi recoberto de mármore 
exatamente porque sobravam recursos em um determinado momento. 

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (RELATOR):  - 
Porque precisava. Há uma fundação, em São Paulo, que só faz isso. Fica 
dando tratos à bola para saber como vai gastar o dinheiro, deixando de suprir 
necessidades da própria rede de ensino. 

 

  Os votos dos Ministros Carmem Lúcia e Ricardo Lewandowski, que 

vieram em seguida aos debates, acompanharam o Relator e julgaram procedente a ação. 

  Interessante notar que, neste julgamento, embora a questão se tenha 

dissolvido em argumentos meramente formais, v. g., sobre a iniciativa da lei, a 

vinculação de recursos à educação foi objeto de importantes comentários, mormente 

pelo Ministro Carlos Britto, que ressaltou, em seu voto, a norma prevista na 

Constituição Federal, cujo sentido, no seu entender, foi corretamente reproduzido pela 

Constituição estadual. Para ele, apenas a Lei estadual, que estabeleceu gastos através de 

conta corrente, é que foi tida unanimemente inconstitucional, vez que desbordou dos 

limites permitidos pelo Texto Magno.  

  Para a maioria dos Ministros, no entanto, tanto a norma constitucional 

sul-rio-grandense quanto a lei estadual foram consideradas inconstitucionais, haja vista 

que não poderiam desbordar dos limites da Constituição Federal, prevendo 

especificações que findaram por atingir a esfera de atuação do Poder Executivo. Mesmo 

o dispositivo da Constituição estadual estaria a ferir o Texto Maior, vez que imporia (o 

§ 2º, do artigo 202) a aplicação de recursos tributários na manutenção e conservação de 

escolas, especificidade que não consta da norma ápice.  

Para a Corte, assim, o “como” gastar estaria na esfera de atuação 

privativa do Chefe do Poder Executivo, que tem a iniciativa privativa para a lei 

orçamentária, havendo, portanto, afronta da lei contestada ao artigo 165, III, da CF. 

Demais disso, a previsão constitucional estadual de destinação dos recursos, 

necessariamente, a manutenção e conservação de escolas feriria o artigo 167, IV, da 

Constituição do Brasil. 
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4.2.3. ADIn nº 1.689-2/PE. 

 

 

  A terceira lide apontada é a ADIn nº 1.689-2/PE157, julgada em 2003, 

proposta para o reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 

227, da Constituição do Estado de Pernambuco, que vinculou um por cento do 

orçamento de Estados e Municípios às ações de assistência integral à criança e ao 

adolescente. Na ação, proposta pela Procuradoria-Geral da República, argumentou-se 

que o preceito feria a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para proposta de 

lei em matéria orçamentária, e, ainda, violava a não vinculação de receitas públicas, 

assim como a autonomia municipal.  

Consoante o Procurador-Geral da República, o dispositivo, ao prever, 

indiscriminadamente, a vinculação de receitas do orçamento à assistência às crianças e 

adolescentes, findou por destinar receitas de impostos a fim específico, em dissonância 

ao que é previsto no artigo 167, IV, da Carta Magna. Do ponto de vista formal, havia, 

por outro lado, a violação à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo em 

matéria orçamentária, pelo que deveria a ação ser julgada procedente. 

Em adesão à tese da Procuradoria, os Ministros do Pretório Excelso 

reconheceram, por unanimidade, a procedência da ação, assentando a 

inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 227, da Constituição de 

Pernambuco. A ementa do julgado restou assim vazada: 

 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.  
LEI ORÇAMENTÁRIA: INICIATIVA. VINCULAÇÃO DE 

RECEITA. AUTONOMIA MUNICIPAL. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E 
AO ADOLESCENTE. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO, QUE DISPÕEM: 

“Art. 227. O Estado e os Municípios promoverão programas 
de assistência integral à criança e ao adolescente, com a participação 
deliberativa e operacional de entidades não governamentais, através das 
seguintes ações estratégicas: 

I - ... 
II - ... 
III - ... 
IV - ... 
V - ... 

                                                 
157 Publicada no DJ 02-05-2003 PP-00025. 
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Parágrafo único – Para o atendimento e desenvolvimento dos 
programas e ações explicitados neste artigo, o Estado e os Municípios 
aplicarão anualmente, no mínimo, o percentual de um por cento dos seus 
respectivos orçamentos gerais”. 

ALEGAÇÃO DE QUE TAIS NORMAS IMPLICAM 
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18, “CAPUT”, 25, “CAPUT”, 30, III, 61, § 
1º, II, “b”, E 167, IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 
1.   A Prefeitura Municipal de Recife, ao provocar a propositura 
da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, pela Procuradoria Geral 
da República, não pretendeu se eximir da responsabilidade, que também lhe 
cabe, de zelar pela criança e pelo adolescente, na forma do art. 227 da 
Constituição Federal e do artigo 227, “caput”, e seus incisos da Constituição 
Estadual. 

 Até porque se trata de “dever de Estado”, o sentido amplo do 
termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
2.   Sucede que, no caso, o parágrafo único do art. 227 da 
Constituição Estadual estabelece, para tal fim, uma vinculação orçamentária, 
ao dizer: “para o atendimento e desenvolvimento dos programas e ações 
explicitados neste artigo, o Estado e os Municípios aplicarão, anualmente, 
no mínimo, o percentual de um por cento dos seus respectivos orçamentos 
gerais”. 
3.  Mas a Constituição Federal atribui competência exclusiva ao 
Chefe do Poder Executivo (federal, estadual e municipal), para a iniciativa 
da lei orçamentária anual (artigo 165, inciso III). 
  Iniciativa que fica cerceada com a imposição e 
automaticidade resultantes do texto em questão. 
4.  Por outro lado, interferindo no orçamento dos Municípios, 
não deixa de lhes afetar a autonomia (art. 18 da C.F.), inclusive no que 
concerne à aplicação de suas rendas (art. 30, inc. III), sendo certo, ademais, 
que os artigos 25 da parte permanente e 11 do ADCT exigem que os Estados 
se organizem, com observância de seus princípios, inclusive os relativos à 
autonomia orçamentária dos Municípios. 
5.  Ademais, o inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, 
hoje com a redação dada pela E.C. nº 29, de 14.09.2000, veda “a vinculação 
de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição 
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 
159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e 
para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado, 
respectivamente, pelos artigos 198, §2º, e 212, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, §8º, 
bem como o disposto no §4º deste artigo”. 
  A vedação é afastada, portanto, apenas nas hipóteses 
expressamente ressalvadas, que não abrangem os programas de assistência 
integral à criança e ao adolescente. 
  É que, quanto a isso, o inciso IV do art. 167 da Constituição 
Federal encerra norma específica, fazendo ressalva expressa apenas das 
hipóteses tratadas nos artigos 198, §2º (Sistema Único de Saúde) e 212 (para 
manutenção e desenvolvimento do ensino).  
6.   De qualquer maneira, mesmo que não se considere violada a 
norma do art. 168, inciso IV, da C.F., ao menos a do art. 165, inciso III, resta 
inobservada. 
  Assim, também, a relativa à autonomia dos Municípios, 
quanto à aplicação de suas rendas. 
7.   Ação Direta julgada procedente, declarando-se a 
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 227 da Constituição do 
Estado de Pernambuco. 

 

O voto do Relator, Ministro Sydney Sanches, acompanhado pelos 

demais, afora concordar com os argumentos do proponente, ressaltou que os Municípios 
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não deixariam de ser obrigados a promover programas em prol de crianças e 

adolescentes, haja vista que não havia impugnação aos demais preceitos componentes 

do artigo 227, mas apenas não seriam tolhidos em sua prerrogativa de livre disposição 

do orçamento, como impunha o parágrafo único. Eis alguns trechos do pronunciamento: 

 

O SENHOR MINISTRO SYDNEY SANCHES – 
(Relator): 

1.   É este o texto integral do art. 227, incisos I, II, III, IV, V, e 
seu parágrafo único (fls. 64/vº): 

“Art. 227 – O Esrado e os Municípios promoverão programas 
de assistência integral à criança e ao adolescente, com a 
participação deliebrativa e operacional de entidades não-
governamentais, através das seguintes ações estratégicas:  

I – criação e implementação de programas especializados 
para atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco e/ou 
envolvidos em atos infracionais; 

II – criação e implementação de programas especializados 
de prevenção, de atendimento e integração social, dos portadores de 
deficiências físicas, sensoriais e mentais, facilitando o acesso deles 
aos bens e serviços coletivos pela eliminação de preconceitos e 
obstáculos arquitetônicos; 

III – concessão de incentivos fiscais às atividades 
relacionadas à pesquisa, tecnologia e produção de materiais e 
equipamentos especializados para uso das pessoas portadoras de 
deficiência; 

IV – criação e implementação de programas especializados 
de prevenção e atendimento à criança e ao adolescente dependentes 
de entorpecentes e drogas afins; 

V – criação e implementação de mecanismos de apoio e 
incentivo à realização de estudos, pesquisas e produção de material 
educativo para combate e prevenção às substâncias que provocam 
dependências físicas e psíquicas em crianças e adolescentes. 

Parágrafo Único – Para o atendimento e desenvolvimento 
dos programas e ações explicitados neste artigo, o Estado e os 
Municípios aplicarão anualmente, no mínimo, o percentual de um 
por cento do seus respectivos orçamentos gerais.”  

2.   O Plenário, a 23.10.1997, por votação unânime, deferiu 
medida cautelar, para suspender a eficácia do parágrafo impugnado, pelas 
razões expostas a fls. 130/145. 
3.   No voto, que proferi, como Relator, salientei a fls. 142: 

“(...) não há impugnação ao disposto no “caput” do art. 227 e 
seus incisos I, II, III, IV e V da Constituição do Estado de 
Pernambuco, reproduzidos a fls. 7/8 e aqui já transcritos, de sorte que 
o Município não pretende desobrigar-se da promoção de programas 
de assistência integral à criança e ao adolescente, com a participação 
deliberativa e operacional de entidades não governamentais, através 
das ações estratégicas ali apontadas. 

Desejo, apenas, ver preservada a competência para cuidar do 
próprio orçamento e de sua aplicação, tudo na conformidade da 
Constituição Federal. E por isso somente provocou a impugnação do 
parágrafo único daquele artigo.” 

4.   Na verdade, a Prefeitura Municipal de Recife, ao provocar a 
propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, pela 
Procuradoria Geral da República (fls. 2, item 2, e fls. 7/11), não pretendeu se 
eximir da responsabilidade, que também lhe cabe, de zelar pela criança e 
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pelo adolescente, na forma do art. 227 da Constituição Federal e do artigo 
227, “caput”, e seus incisos da Constituição Estadual. 

Até porque se trata de “dever do Estado", no sentido amplo do 
termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
5.  Sucede que, no caso, o parágrafo único do art. 227 da 
Constituição Estadual estabelece, para tal fim, uma vinculação orçamentária, 
ao dizer: “para o atendimento e desenvolvimento dos programas e ações 
explicitados neste artigo, o Estado e os Municípios aplicarão, anualmente, 
no mínimo, o percentual de um por cento dos seus respectivos orçamentos 
gerais” 
6.   Mas a Constituição Federal atribui competência exclusiva ao 
Chefe do Poder Executivo (federal, estadual e municipal), para a iniciativa 
da lei orçamentária anual (artigo 165, III) 

Iniciativa que fica cerceada com a imposição e 
automaticidade resultantes do texto em questão. 
7.   Por outro lado, interferindo no orçamento dos Municípios, 
não deixa de lhes afetar a autonomia (art. 18 da C.F.), inclusive no que 
concerne à aplicação de suas rendas (art. 30, III), sendo certo, ademais, que 
os artigos 25 da parte permanente e 11 do ADCT exigem que os Estados se 
organizem, com observância de seus princípios, inclusive os relativos à 
autonomia orçamentária dos Municípios. 
8.   Ademais, o inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, 
hoje com a redação dada pela E.C. nº 29, de 14.09.2000, veda “a vinculação 
de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição 
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 
159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e 
para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado, 
respectivamente, pelos artigos 198, §2º, e 212, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, §8º, 
bem como o disposto no §4º deste artigo”. 

A vedação é afastada, portanto, apenas nas hipóteses 
expressamente ressalvadas, que não abrangem os programas de assistência 
integral à criança e ao adolescente.  

É que, quanto a isso, o inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal encerra norma específica, fazendo ressalva expressa 
apenas das hipóteses tratadas nos artigos 198, §2º (Sistema Único de Saúde) 
e 212 (para manutenção e desenvolvimento do ensino). 
9.   De qualquer maneira, mesmo que não se considere violada a 
norma do art. 168, inciso IV, da C.F., ao menos a do art. 165, inciso III, resta 
inobservada. 

Assim, também, a relativa à autonomia dos Municípios, 
quanto à aplicação de suas rendas. 
10.   Isto posto, acolhendo o parecer da Procuradoria Geral da 
República, julgo PROCEDENTE a Ação, para declarar a 
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 227 da Constituição do 
Estado de Pernambuco. 

 

Mais uma vez, o caso foi elucidado com recurso a argumentos de ordem 

formal. O argumento principal para a procedência da ação foi a burla à iniciativa 

privativa do Chefe do Executivo para a elaboração da lei orçamentária.  

Por outro lado, embora o aspecto formal tenha apresentado maior relevo, 

considerou-se, expressamente no voto do Relator, que a vinculação, proposta pela 

Constituição estadual, por se referir a programas de assistência infanto-juvenil, findou 

por violar o preceito do artigo 167, IV, da Carta Magna. A não ser pelas exceções que 
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traz, pertinentes a saúde e educação, o art. 167 impede a destinação específica da 

arrecadação de impostos, o que foi desacatado pelo preceito estadual. Sendo assim, o 

precedente permite inferir que, para a Corte, quando se está diante de vinculação 

constitucional, a interpretação deve ser estrita, não deixando margem à criatividade 

legislativa.  

 

 

4.2.4. ADIn nº 1.848-3/RO 

 

 

  O último precedente trazido à baila é a ADIn 1.848-3/RO158, julgada em 

2002, na qual o Governador de Rondônia questiona a constitucionalidade do §1º do 

artigo 241, da Constituição estadual, inserido pela Emenda Constitucional nº 07, de 

30.12.97, segundo o qual o Estado deveria aplicar nunca menos de 10% (dez por cento) 

da receita proveniente de impostos, compreendida a proveniente de transferências, no 

Sistema Estadual de Saúde. O Chefe do Poder Executivo sustentou que a regra dissentia 

do artigo 167, da Lei Maior, que veda a vinculação de receita de impostos a órgão, 

fundo ou despesa. 

  A lide foi dissipada pela aplicação da norma do artigo 167, da 

Constituição Federal. Para a unanimidade dos Ministros, o preceito estadual feriu aquele 

ao se reportar a despesa específica para a aplicação da receita de impostos, quando a 

regra é que esta vinculação é vedada. Pela pertinência, veja-se de logo a ementa: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/97, 
DE RONDÔNIA, QUE INSERIU NOVO §1ºNO ART. 241 DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VINCULAÇÃO DE RECEITAS DE 
IMPOSTOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 167 DA CARTA 
DA REPÚBLICA. 

Não se enquadrando entre as exceções previstas no texto 
constitucional, a vinculação de receitas operada pela norma rondoniense 
impugnada viola o inciso IV do mencionado artigo da Constituição Federal. 

Ação julgada procedente. 
 

O Relator, Ministro Ilmar Galvão, inclusive, referiu-se a outros 

precedentes da Corte, consoante se pode notar da transcrição de seu voto, a seguir: 

 

                                                 
158 Publicada no DJ 25-10-2002, PP-00024. 
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O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO – (Relator):  Como afirmei 
quando do exame da medida cautelar, a disposição da Constituição do 
Estado de Rondônia, ao prever que se aplique nunca menos de dez por cento 
da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, no 
sistema de saúde, vincula a receita tributária em hipótese não enquadrada 
nas ressalvas do inc. IV do art 167 da Constituição Federal. 

Tal vinculação das receitas de impostos, extrapolando os termos do 
mencionado dispositivo constitucional, já foi analisada pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento da ADIMC 103, Rel. Min. Sydney Sanches; 
da ADIMCs 659 e 1.374, ambas de relatoria do Min. Carlos Velloso, cujos 
acórdãos restaram assim ementados, respectivamente: 

 
 “Ação  direta de inconstitucionalidade. Art. 134 da 
Constituição do Estado de Rondônia. 
 Vinculação de receita de impostos (inc. IV do art. 167 da 
Constituição Federal).   

Estabelece o art. 134 da Constituição do Estado de 
Rondônia: “As diretrizes orçamentárias do Estado obedecerão ao 
disposto no ar. 165 da Constituição Federal, contendo ainda 
dispositivos que garantam aplicações e investimentos através de 
convênios com os Municípios de, no mínimo, vinte por cento dos 
recursos nestes arrecadados e que caibam ao Estado, excluindo-
se o destinado à educação e à saúde”. 

As expressões grifadas (em negrito) incidem em 
inconstitucionalidade formal, porque permitem a destinação de 
verba orçamentária, sem iniciativa do Chefe do Poder Executivo 
estadual e que, ademais, é privativa (art. 61, §1º, inciso II, b, c/c 
arts. 25 e 11, todos da Constituição Federal). 

Incidem, igualmente, em inconstitucionalidade material, 
pois vinculam receita tributária, em hipótese não enquadrada nas 
ressalvas contidas no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, 
ofendendo, assim, a norma proibitiva que nele se contém. 
Ação direta julgada procedente, em parte, declarando o STF a 
inconstitucionalidade das referidas expressões.” 
 

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA; LIMITE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DE GOIÁS, ALÍNEA “A”, DO INICISO I, DO PARÁG. 5.º, DO 
ART. 110, COM A REDAÇÃO DA EMENDA 
CONSITUCIONAL N.º 2, DE 20.11.91. SUSPENSÃO 
CAUTELAR DEFERIDA. 

I – Suspensão cautelar de dispositivo inscrito na alínea 
“a”, inc. I, parág. 5.º, art. 110, da Constituição de Goiás, com a 
redação da E.C. estadual nº 2, de 20.11.91, que estabelece que ao 
Poder Legislativo é assegurada dotação orçamentária “não menos 
que cinco por cento de sua receita (do Estado) tributária líquida.” 

II – Precedente do S.T.F.: ADIN n.º 468 – PR (medida 
cautelar) 

III – Cautelar deferida”. 
 

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.º 13, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE DEU NOVA 
REDAÇÃO AO ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO DAQUELE 
ESTADO. VINCULAÇÃO DE IMPOSTOS A DESPESAS: 
INCONSTITUCIONALIDADE. CF, ART. 167, IV. 
COMPETÊNCIA MUNICIPAL. CF, ART. 30, III. 

I – Suspensão cautelar da EC n.º 13/95, do Estado do 
Maranhão, que deu nova redação ao art. 198 da Constituição 
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daquele Estado, com ofensa à competência municipal inscrita no 
art. 30, III, da Constituição Federal, e ao art. 167, IV, desta. 

II – Cautelar deferida.” 
 

Nesse sentido, igualmente, outros precedentes desta Corte em 
controle difuso, tais como o RE 183.906, Rel. Min. Marco Aurélio; e o RE 
172.153, Rel. Min. Maurício Corrêa. 

Evidente, portanto, a desconformidade do texto constitucional de 
Rondônia com a Constituição Federal, como bem destacado no ilustrado 
parecer da Procuradoria-Geral da República, in verbis: 

“De fato, resta claro que a Emenda Constitucional n.º 
7/97, do Estado de Rondônia, que acrescentou o § 1.º ao seu art. 
241, prevendo a aplicação nunca inferior a dez por cento da 
receita de impostos no sistema de saúde, compreendida a 
proveniente de transferências, vincula a receita tributária estadual 
em hipótese não existente nas ressalvas do inciso IV do art. 167 da 
Carta Magna, o qual deve obrigatoriamente ser observado.  

Assim, cabe ressaltar que a inobservância de norma 
constitucional proibitiva, como a contida no inciso IV do art. 167 
da Constituição da República, tem como conseqüência a 
inconstitucionalidade material da lei produzida, pois a Carta 
Federal prevê regras básicas a serem observadas como garantia 
de respeito ao princípio da legalidade. Esta Corte já decidiu nesse 
mesmo sentido: ADIMS n.º 1.374, Rel. Min CARLOS VELLOSO, 
publicado no DJ de 1.º/3/96; ADI n.º 103, Rel. Min. SYDNEY 
SANCHES, publicado no DJ de 8/9/95; ADIMC n.º 659-2, Rel. 
Min. Celso de Mello, publicado no DJ de 11/9/92. 

Destarte, forçoso concluir que não há, num exame mais 
acurado e de cognição exauriente, razão para se modificar o 
entendimento esposado por esse Excelso Pretório quando do 
julgamento da medida cautelar.” 

 
Ante o exposto, meu voto julga procedente a ação, para declarar a 

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n.º 07, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Rondônia, de 30.12.97, que inseriu o §1.º ao art. 241 da 
Constituição do referido Estado. 

 
 

  De forma clara, ressaltou-se a inconstitucionalidade material presente na 

norma. Decidiu-se que a Constituição do Estado de Rondônia atentava contra os termos 

do artigo 167, IV, da CF, por destinar genericamente receitas de impostos ao Sistema de 

Saúde, em descompasso com aquele preceito. O precedente, assim, reforça a posição do 

Supremo de não permitir que normas estaduais prevejam vinculação de receitas diversa 

daquilo que consta na norma ápice. 

  No caso em desate, o Relator cita julgados anteriores do Pretório Excelso 

pertinentes à vinculação de impostos, tanto em controle concentrado (ADIn’s nºs 103, 

Rel. Min. Sydney Sanches, 659 e 1.374, ambas da Relatoria do Ministro Carlos 

Velloso), quanto em controle difuso (RE 183.906, Rel. Min. Marco Aurélio e RE 

172.153, Rel. Min. Maurício Corrêa), aqui não colacionados por serem mais antigos. 

Contudo, realce-se que tais arestos, cujas ementas estão reproduzidas no voto supra 

transcrito, mantêm o entendimento da Corte de interpretação estrita do artigo 167, da 
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Constituição, não permitindo que normas estaduais prevejam destinações vinculadas 

fora do alcance daquele preceito.  

 

 

4.3. O controle judicial da efetividade da aplicação de receita vinculada a direitos 

sociais. 

 

 

Ditas ações, assim como todo o texto, inspiram as ilações a seguir 

apresentadas. A postura adotada pelo Supremo revela como se comporta – quiçá, como 

o fará futuramente - a jurisprudência brasileira no que pertine a destinação específica de 

tributos a direitos sociais. Há necessidade de mudanças? Esta pergunta povoa as 

próximas linhas e será respondida com a apresentação de uma visão particular do 

assunto, baseada em todas as considerações doutrinárias até agora apresentadas.  

Primeiro, ofertem-se comentários sobre os julgados.  

No que tange aos objetos, isto é, às normas impugnadas, vê-se que, 

apenas a primeira, ADIn nº 2.925-8/DF, refere-se a ato normativo que regula 

contribuição – a CIDE-Combustíveis -, que se destina ao incentivo da indústria do 

álcool combustível, do petróleo e do gás, e, não, portanto, aos direitos sociais. Nas 

demais, porém, constrastam-se regras que tratam de impostos, destinados, por sua vez, a 

esta categoria de direitos.  

Poder-se-ia questionar a legitimidade da inclusão da primeira ação no 

estudo. Ocorre que a seleção desta, como já se disse no momento oportuno, deu-se pela 

expressividade de seu resultado: este foi o leading case em que o Supremo aceitou o 

controle constitucional de legislação orçamentária, vislumbrando a sua abstração, e 

afastando, destarte, o argumento da concretude. As leis orçamentárias, por portarem a 

previsão anual de receitas e despesas, são instrumentos normativos naturalmente 

destinados a regular a vinculação de tributos, daí sua conectividade ao estudo. 

A segunda ação, a ADIn nº 820-0/RS, tratou de direito à educação, social 

em essência.  

Na oriunda de Pernambuco, ADIn nº 1.689-2/PE, embora efetivamente se 

estivesse a tratar de denominação diversa de “saúde” e “educação”, a saber: assistência 

a crianças e adolescentes, forçoso reconhecer que o bem-estar destes reflete-se 

diretamente em sua saúde; e por que não dizer que o fim maior do dispositivo estadual 
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era justamente cuidar da saúde daqueles? Considerou-se, para fins do presente estudo, 

que de direito social se estava a tratar.  

No que pertine à demanda de Rondônia, ADIn nº 1.848-3/RO, não houve 

sequer o desvio de nomenclatura, já que a previsão expressamente se referia a um 

sistema de saúde.  

Por outro lado, quanto aos dispositivos constitucionais tidos por 

violados, infere-se que, nas ADIn’s de nºs. 820-0/RS, 1.689-2/PE e 1.848-3/RO, 

preservou-se a literalidade do artigo 167, IV, da Constituição Federal, que veda a 

vinculação da receita de impostos, com ressalvas para as ações e serviços públicos de 

saúde e a manutenção e desenvolvimento do ensino. Aqui, realce-se que, nas duas 

primeiras, no entanto, o enfoque maior foi quanto à violação ao artigo 165, III, da Carta 

Magna, que dispõe sobre a iniciativa do Poder Executivo para os orçamentos anuais.  

A inconstitucionalidade formal, apontada nas ADIn’s de nºs. 820-0/RS e 

1.689-2/PE, concernente à iniciativa legislativa (artigo 165, III), prescinde de maiores 

delongas, vez que, não observada a iniciativa elegida pelo constituinte para o ato 

normativo, violado está o preceito constitucional. O reconhecimento do vício, em casos 

assim, é automático, não requer arroubos hermenêuticos mirabolantes. Ou é, ou não é. O 

exercício interpretativo limita-se a um silogismo, natural da função jurisprudencial.  

Na hipótese, contudo, da inconstitucionalidade material, isto é, da afronta 

ao conteúdo do preceito da Lei Maior (artigo 167, IV), a diferença nas abordagens das 

três ações em foco impõe uma análise mais pormenorizada da atuação pretorial.  

Ora, em linhas gerais, os julgados consideraram que as normas, ao 

destinarem impostos às finalidades nelas previstas, atentaram contra o texto expresso da 

Constituição. Para os Ministros, não se pode contemporizar com a destinação específica 

prevista na Lei Maior. Ao legislador, seja federal, seja estadual, não é dado burlar a 

finalidade constitucionalmente prevista.  

Ocorre que, na ADIn nº 820-0/RS, na qual se discutiu sobre o direito à 

educação, houve divergência sobre a possibilidade de a norma constitucional estadual 

especificar o fim que seria dado à receita vinculada. Enquanto a maioria dos 

magistrados considerou que a destinação de 10% dos recursos para a manutenção e 

conservação de escolas públicas estaduais era atentatória ao artigo 167, IV, da CF, dois 

dos Ministros (Carlos Britto e Sepúlveda Pertence) findaram por concordar que o 

constituinte estadual fizesse essa especificação.  
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O Ministro Carlos Britto, prolator do voto vencido, sustentou, com 

propriedade, que, dentro dos limites impostos pela Lei Maior, pode o Poder constituinte 

estadual especificar qual percentual e para quê vai destinar as receitas de impostos para 

educação.  

Nesse ponto, o posicionamento vencedor no Supremo, deveras 

conservador, simplesmente mandou que se observasse a literalidade de uma norma 

programática. O artigo 167, IV, da Constituição, ao excetuar da vedação de vinculação 

de impostos “as ações e serviços públicos de saúde e a manutenção e desenvolvimento 

do ensino”159, não fornece informações detalhadas acerca de “quanto” e “como” será 

destinado. Ele simplesmente proclama: saúde e educação terão recursos de impostos a 

elas destinados. Mas e como isto será feito? A regulação do intento constitucional 

depende, logo, de uma norma posterior. Certo que o artigo 212, da CF, impõe limites 

mínimos ao emprego de impostos em educação, porém sem dizer em que setores.  

Por isso, parece que a especificação do dispositivo pela regra estadual 

não estaria a burlar a Constituição. Pelo contrário, ele demanda que isso ocorra. É da 

sua natureza ser detalhado posteriormente pelo legislador. E, se de acordo com a 

conveniência administrativa do ente político, o constituinte local fixa o percentual que 

parece adequado para o concreto atendimento do direito social eleito, desde que esteja 

entre os delimitados pela Lei Maior, não há afronta, senão observância do comando. 

Ora, a Carta Magna permite: das receitas de impostos, parcela pode ser 

destacada para saúde e educação. Ponto. Que parcela será essa e em que despesa será 

empregada cada ente político pode definir. Existindo prévios limites constitucionais, 

como, quanto à educação, no artigo 212, da CF, certamente deverão ser observados. 

Dentro deles, no entanto, a discricionariedade na eleição de destinos deve ser 

reconhecida a cada um dos entes federados, que o farão consoante as particularidades de 

sua conformação social.  

Essa, inclusive, é uma expressão de autodeterminação estatal.  

Assim, embora o Supremo tenha reafirmado a higidez do preceito do 

artigo 167, IV, deixou de enfrentar a constatação de que este é programático, e, por isso, 

precisa de integração. Ao assim decidir, efetuou pronunciamento incompleto, isto é, 

encarou apenas parte da questão.  

                                                 
159 Vide texto do artigo transcrito na página 59. 
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Definir que a vinculação deve obedecer aos moldes constitucionais é 

silogístico. Mas, e se ela própria deixou ao legislador infraconstitucional ou estadual a 

tarefa de complementá-la? 

Por tudo isso, parece que o Supremo apenas enfrentou metade do 

problema. Em outras palavras: faltou se pronunciar acerca da possibilidade de o Estado, 

através de seu poder constituinte, especificar a forma da vinculação.  

Poder-se-ia dizer que a Corte o fez, ao julgar a inconstitucionalidade 

formal, estabelecendo que a iniciativa é do Poder Executivo. Porém, este é responsável 

pela consolidação anual do orçamento, lida com a concretização diuturna de preceitos, 

mas deve conduzir-se consoante as determinações da Lei Maior estadual, não sendo 

incompatível com a iniciativa que lhe é dada a previsão constitucional de que reserve 

parcela de recursos a certa escolha constituinte. 

A preservação de uma norma constitucional do ente federado que em 

nada contrasta com a Constituição da República, tão-somente a especifica em matéria 

que ela própria permite, teria por efeito o reconhecimento, pelo Supremo, que a norma 

do artigo 167, IV, precisa de complementação, e que aos Estados cabe fazê-lo consoante 

as opções eleitas. Se estas são feitas pelo legislador constituinte estadual, tanto melhor, 

visto que não há negar a maior proximidade que tem as decisões constitucionais da 

vontade do povo, em relação às escolhas feitas pelo parlamento. Isto porque, no 

processo constituinte, a participação popular é intensificada, consoante salienta Bruce 

Ackerman, na sua tese da democracia dualista, cujos contornos não se pretende 

explorar, mas apenas aludir, haja vista estarem em consonância com o pensamento ora 

defendido. Gustavo Ferreira Santos a apresenta nos seguintes termos: 

 

Para ele, há uma diferença fundamental entre a decisão tomada no momento 
constituinte e a decisão política do dia a dia parlamentar. Na primeira, é 
mais forte a legitimidade da decisão, pois há, diretamente ou acompanhando 
com mais atenção e mobilização, a participação popular, a quem a decisão é 
atribuída. Assim, o Judiciário funciona como um garante da primeira 
decisão, original e de legitimidade reforçada, contra arroubos do legislador 
ordinário, sendo, portanto, essencial à própria democracia160. 

 

Assim, ao deixar de fazer constar expressamente do acórdão a natureza 

do artigo 167, IV, da Constituição, bem como a possibilidade da norma ápice estadual 

                                                 
160 SANTOS, Gustavo Ferreira. Constituição, Democracia e Legalidade. In Princípio da Legalidade: da 
dogmática jurídica à teoria do direito. Coordenadores: Cláudio Brandão, Francisco Cavalcanti e João 
Maurício Adeodato. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 253. 
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especificar tal dispositivo, o Pretório Excelso deixou de contribuir para a maior 

efetividade daquele. E não só dele, mas do direito social por ele assegurado, a educação.  

E note-se que tal manifestação não importaria em definição de políticas 

públicas, pois o Tribunal Superior não estaria a determinar que os Poderes estaduais 

fizessem esta ou aquela escolha. Mas é certo que a interpretação judicial dos preceitos 

constitucionais é capaz de induzir concretizações, principalmente quando se está a tratar 

de direitos sociais. Quando em cheque normas deste cariz, não só um olhar sistemático 

do ordenamento, mas também uma visão do contexto social brasileiro se fazem 

imprescindíveis. Sem dúvida, o impulso à educação ganharia força determinante se a 

Carta Maior estadual impusesse aos legisladores a observância de percentuais e destinos 

para o seu atendimento. Da forma como ficou, ela continua a depender da conveniência 

de governantes.  

Em outro contexto, na ADIn nº 1.689-2/PE, não haveria necessidade de 

declaração da extensão do artigo 167, IV. A lide se dissolvia por simples interpretação 

literal deste. Como o preceito da Constituição pernambucana mandava destinar um por 

cento do orçamento de Estados e Municípios às ações de assistência integral à criança e 

ao adolescente, atingindo a autonomia dos Municípios, assim como burlando as 

finalidades constitucionais, já que pertinente a assistência de crianças e adolescentes, 

que, a rigor, não se enquadra em “saúde” e “educação”, o comando constitucional 

(artigo 167, IV, da CF/88) estaria cristalinamente violado.  

Neste caso, não houve espaço para o Supremo exercitar, com maior 

criatividade, a interpretação constitucional. A norma atacada, de contornos precisos e 

nitidamente contrários à Constituição, não deixou margem a um esforço hermenêutico. 

Permitir a sua permanência na ordem jurídica redundaria em evidentes 

inconstitucionalidades, mormente formais, com o que o guardador da Carta Magna não 

se pode compadecer.  

Todavia, mesmo que as inconstitucionalidades formais tenham imperado, 

a lide em foco remete a um importante questionamento, que, a propósito, será ora 

enfrentado: qual o alcance dos termos “saúde” e “educação” postos na norma do artigo 

167, IV, da CF? Eles englobariam a assistência a crianças e adolescentes? O Supremo 

Tribunal Federal poderia dar esta resposta à sociedade? 

Ora, a definição das ações estatais no campo da saúde e da educação, e 

se, nestas, algumas se destinam especificamente a crianças e adolescentes, faz parte da 



 

 

118 

esfera de discricionariedade de atuação do Poder Público. São políticas públicas e, a 

princípio, adeririam apenas aos órgãos competentes por estas.  

Deveras, algumas ações e serviços públicos saúde podem ser destinadas 

especificamente a adolescentes, por exemplo, que estejam no período gestacional. Da 

mesma forma, o desenvolvimento do ensino fundamental atende às crianças, e assim 

por diante. Assim, os serviços de saúde e educacionais podem sim enquadrar ações de 

assistência a crianças e adolescentes. E cabe ao legislador selecionar quais destas serão 

desenvolvidas. 

Poderia, então, ao STF, em casos como o que ora se apresenta, de 

vinculação de tributos a destino nominalmente diverso de “saúde” e “educação”, mas 

que dentro deles pode se enquadrar, manifestar-se sobre o cabimento ou não daquela 

medida estatal selecionada? Estaria a Corte se investindo em políticas públicas?  

Estas questões têm importância reforçada, pois, se, a uma primeira vista, 

a vinculação de receitas tributárias a direitos sociais não importa em exercício pelo 

Judiciário do protagonismo estudado no capítulo segundo, já que o texto constitucional 

não daria margem a dúvidas ao delimitar a matéria, esta, como se viu, não é a realidade 

que se apresenta na análise de casos levados ao crivo da jurisdição constitucional.  

Pois bem. A análise do ponto passa por se definir a qual corrente aderir: 

aquela que concebe o Judiciário como sede adequada à reprodução dos anseios da 

sociedade, mesmo quando em foco as escolhas públicas, ou a que retira dos magistrados 

esta função.  

Como se pôde perceber ao longo do texto, a posição ora adotada é a 

primeira, e, eis que diante de uma hipótese concreta, explique-se o porquê.  

O Judiciário, em particular os Tribunais Constitucionais, embora na 

clássica teoria dos freios e contrapesos não tenham sido concebidos para, em certo 

momento, pronunciar-se sobre atuação estatal no campo das políticas públicas, tem 

entre suas atividades o dizer o direito (juris dictio)161 e, no exercício deste mister, 

interpretar e pronunciar aquilo que o sistema jurídico constitucional de dada sociedade 

deseja. Esse sistema, que não é fixado pelo Judiciário, mas pelo próprio povo através de 

seus representantes, é de onde os magistrados retirarão a legitimidade para se manifestar 

naquelas questões.  

                                                 
161 A este respeito, Cf. GALINDO, Bruno. Princípio da Legalidade Oblíqua e Súmula Vinculante: a 
atuação legislativa da jurisdição constitucional nos 20 anos da Constituição de 1988. In Princípio da 
Legalidade: da dogmática jurídica à teoria do direito/coordenadores: Cláudio Brandão, Francisco 
Cavalcanti e João Maurício Adeodato. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 176. 
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Não se está a defender que os juízes definam esta ou aquela ação pública. 

Nem que determinem ao Estado onde e como gastar. Mas que lhes compete, 

interpretando a Constituição sistematicamente, dizer quais políticas públicas são 

prioritárias, como elas podem ser efetuadas, quais os recursos estão a elas destinados, 

etc. É papel do Judiciário vasculhar a ordem jurídica, e, integrando-a, dizer a vontade 

que a sociedade consagrou em suas normas.  

Se, ao entregar a prestação jurisdicional, o Judiciário se vê compelido a 

mostrar ao administrador – e, por que não dizer, ao legislador - aquilo que a 

Constituição elegeu como meta, não terá desbordado dos limites de sua atuação, ou se 

imiscuído de assuntos que não lhe são afeitos, porquanto, afinal de contas, seu papel é 

controlar o cumprimento das leis também pelos membros de outros Poderes.  

As ações de inconstitucionalidade em foco, particularmente, são 

oportunas para que assim o faça. Malgrado o Supremo Tribunal Federal tenha sido 

cauteloso e deixado de enfrentar importantes questões, em demandas desta natureza é 

que o magistrado pode mostrar que, mesmo quando o assunto é políticas públicas, ele 

pode se manifestar, decidir, enfim, dizer o direito, sem admoestar nenhuma baliza da 

separação de poderes, apenas afirmando a Supremacia da Constituição, tese comentada 

no capítulo terceiro. 

Desta forma, na lide em foco, o Supremo poderia, desde logo, ter 

assentado a interpretação acerca dos termos “saúde” e “educação”, os quais podem 

englobar ações de “assistência a crianças e adolescentes”, visto que o nomem juris, 

neste caso, não poderia impedir, por si só, a previsão de vinculação de receitas pela 

norma estadual. Não se estaria definindo políticas públicas, pois a escolha entre “esta” 

ou “aquela” continuaria com Executivo e Legislativo estaduais, mas interpretando os 

termos constitucionais. Na hipótese específica, porém, consoante já se ressaltou, 

motivos outros impuseram a procedência da ação.  

Por outro lado, tem-se que, na ADIn nº 1.848-3/RO, a interpretação 

estrita também se fez presente, haja vista que expurgado da Constituição de Rondônia 

preceito que destinava 10% da receita de impostos ao Sistema de Saúde, por 

contrariedade ao artigo 167, IV, da CF.  

Nesse caso, aplica-se o mesmo raciocínio aventado linhas atrás para a 

ADIn nº 820-0/RS. A especificação adotada pelo Estado de Rondônia longe de 

confrontar a Lei Maior a fortaleceu, na medida em que deu aplicabilidade a preceito 

programático.  
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Em tempo: poder-se-ia apenas argumentar que, ao não ressalvar as 

parcelas da receita de impostos transferidas aos Municípios, como determina o artigo 

198, § 2º, II, da CF, teria havido afronta a este dispositivo. Ocorre que o preceito 

invocado foi o do artigo 167, IV, da Carta. Por isso, quanto a este comando específico, 

difícil sustentar inconstitucionalidade. E, ainda que fosse possível, a interpretação 

conforme delimitaria, com razoabilidade, o alcance da norma. Por estas razões, ao 

excluir do poder constituinte estadual a possibilidade de regular a vinculação de 

impostos de acordo com as próprias especificidades e em compasso com a Lei Maior, o 

Supremo Tribunal Federal perdeu a oportunidade de proclamar o intuito do constituinte 

originário, que é de priorizar o atendimento dos direitos sociais com a destinação 

vinculada de receitas, adiando essa manifestação para o momento em que contestado ato 

normativo ordinário que a deixe de observar.  

Por derradeiro, examine-se a ADIn nº 2.925-8/DF, que, dentre todas, foi a 

única que não tratou de direitos sociais, contudo selecionada pela relevância simbólica: 

permitiu a análise de leis orçamentárias no controle abstrato de constitucionalidade.  

As leis orçamentárias, tradicionalmente interpretadas pelo Supremo 

como leis de efeito concreto, a partir da mencionada ADIn passaram a ser avalizadas 

abstratamente em termos constitucionais pela Corte Suprema. O avanço desse 

posicionamento marca em especial o tema aqui explorado.  

Ora, as ações abordadas demonstraram que é forte, na jurisprudência da 

Corte, o recurso ao argumento formal, de vício de iniciativa, para se declarar 

inconstitucionais normas que traçam vinculação de receitas. Segundo se viu, em duas 

demandas, as ADIn’s de nºs. 820-0/RS e 1.689-2/PE, esse foi o fundamento 

preponderante. 

Sendo assim, ao aceitar que normas orçamentárias passem pelo controle 

concentrado, o Pretório Excelso abre caminho para que, todos os anos, os orçamentos 

sejam vigiados de perto, e, acaso desconectados da Constituição, submetam-se ao 

controle judicial.  

Além desse salutar avanço, o precedente ainda acentua o posicionamento 

consagrado na Corte de que as destinações específicas estabelecidas na Constituição são 

inquebrantáveis, não estando ao livre dispor dos ocupantes de cargos públicos elegíveis. 

Estes, independentemente da conveniência momentânea que se apresente, como no caso 

da ADIn em comento de sobra de recursos, não estão autorizados a maltratar a ordem 

constitucional, desviando recursos de seus fins. Este, portanto, um julgado em que a 
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Corte, mesmo adentrando em tema sensível aos interesses da República, a saber: o 

orçamento, “disse o direito” aplicável e, mais, interferiu diretamente na definição do 

destino de receita, sem, no entanto, definir tais ou quais políticas públicas, apenas 

afirmando a primazia da vontade constitucional.  

De tudo o que se disse, um apanhado geral mostra que o tribunal 

constitucional brasileiro é deveras conservador quando trata de vinculação de receitas a 

direitos sociais. Não há espaço para criatividade, que, em termos de controle 

concentrado de constitucionalidade, materializa-se sob a forma da interpretação 

conforme. Pelo contrário, domina a interpretação estrita.  

Ocorre que, embora a Suprema Corte acerte em algumas situações em 

que a interpretação estrita é suficiente, em outras ela deixa de enfrentar aspectos da 

vinculação que apenas por uma interpretação sistemática seriam revelados. Nesses 

casos, o Tribunal corre o risco de proferir decisões iníquas e perde a oportunidade de 

afirmar a força dos direitos sociais.  

  Por conseguinte, malgrado o guardião da Constituição se imiscua do 

tema “vinculação de receitas”, assume uma só vertente de raciocínio para todos os 

casos, sem atentar para as particularidades da norma contestada. 

A não ser pelo julgamento da ADIn nº 2.925-8/DF, o Supremo não 

exercitou as inovações anteriormente tratadas no âmbito da separação de poderes, 

deixando de contribuir para que as decisões estatais reflitam o “querer” constitucional. 

Nas demais ações, a Corte retirou da ordem jurídica estadual normas constitucionais às 

quais poderia ser dada interpretação conforme a Constituição, de maneira a “salvá-las” 

e, além disso, contribuir para a efetivação de direitos sociais. 

É a partir da expressa manifestação daquele que a observância da 

destinação de recursos aos direitos sociais pode se tornar uma prioridade para 

legisladores e administradores. A intenção original do constituinte, a despeito das 

reformas que introduziram a DRU, ainda está nítida no texto, devendo ser respeitada. O 

conservadorismo da Suprema Corte brasileira não se coaduna com a relevância 

atribuída aos direitos sociais pela Carta Magna, para os quais foi reconhecida a 

fundamentabilidade que é da sua essência. 

Daí se defender, aqui, que, nas ações diretas de inconstitucionalidade em 

que confrontadas normas pertinentes a vinculação de receitas a direitos sociais, aplique 

o Supremo Tribunal Federal a Supremacia da Constituição, acentuando aquela que foi a 

vontade constituinte, sem dúvida, a garantia dos direitos fundamentais. A superioridade 
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dos comandos constitucionais permite, inclusive, que o Judiciário afaste decisões 

equivocadas do legislador, sem, no entanto, macular o sistema de freios e contrapesos, 

ao contrário, reforçando-o, e legitimando a atuação da Corte Constitucional, como 

informa Luís Roberto Barroso: 

 

A supremacia da Constituição e a missão atribuía ao judiciário na sua defesa 
têm um papel de destaque no sistema geral de freios e contrapesos 
concebido pelo constitucionalismo moderno como forma de conter o poder. 
É que, através da conjugação desses dois mecanismos, retira-se do jogo 
político do dia-a-dia e, pois, das eventuais maiorias eleitorais, valores e 
direitos que ficam protegidos pela rigidez constitucional e pelas limitações 
materiais ao poder de reforma da Constituição162.  

 

A interpretação conforme a Constituição, por outro lado, está a serviço 

do labor exegético da jurisdição constitucional, permitindo que sejam preservadas 

normas que, mesmo por alguns ângulos tidas inconstitucionais, possuem sentido que 

não maculam a Lei fundamental, o qual, portanto, deve ser resguardado, principalmente 

quando em foco os direitos fundamentais. 

Por isso, informado pela Supremacia da Constituição e munido da 

interpretação conforme, o Supremo Tribunal Federal pode – e deve – atribuir às normas 

que tratem de vinculação de receitas a direitos sociais a interpretação que permita que 

estes direitos tenham assegurado o numerário que o Poder Constituinte originário lhes 

quis reservar.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 167. 



 

 

   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    

Ao longo do trabalho, buscou-se convergir três temas de importância 

capital para a sociedade contemporânea: Direitos sociais, Tributação e Judiciário. Ora, 

se os Direitos sociais tem importância tão salutar para a coletividade, tanto que 

considerados, no ordenamento jurídico brasileiro, como fundamentais, consegue o 

Judiciário lhes dar efetivação, controlando a legislação que prevê vinculação de receitas 

tributárias? 

Diante de tal questionamento, o trabalho demonstrou porque assumiu 

uma posição afirmativa. Para tanto, partiu-se da análise da realidade brasileira, tanto no 

que diz respeito a normas quanto a indicadores sociais, tendo em vista o óbvio interesse 

para a pesquisa, bem como porque, consoante se demonstrou ao longo do texto, cada 

coletividade é dotada de suas próprias contingências, não cabendo explorar modelos de 

outros povos não enquadráveis – e sequer adaptáveis – ao que aqui se vive. 

Embora a quantidade de resistências seja assustadora, o Judiciário, por 

premência dos novos tempos, tem assumido papel protagonista na efetivação de direitos 

sociais. Isso se dá não só porque Executivo e Legislativo são omissos, mas pela própria 

revisão de sua posição frente à população, que passa a reconhecer que ele não existe só 

para mandar aplicar a lei, senão para garantir que esta cumpra sua função. À toda 

evidência, magistrados amordaçados são menos servidores da coletividade que aqueles 

que se manifestam em todas as questões que lhe são postas, ainda que dentro de certos 

limites, delimitados pelas previsões constitucionais.  

Neste ponto, porém, não se pode condescender que juízes definam quais 

as políticas públicas a serem implementadas ou que parcela do orçamento será utilizada 

para dada necessidade, mas permitir que eles se posicionem sobre a omissão legislativa, 

sobre a inconstitucionalidade ou mandem aplicar aquilo que está expressamente 

sacramentado na Carta Magna não é abrir as portas para uma “ditadura” judicial. 

  A questão torna-se mais delicada quando em cheque a aplicação de 

receitas tributárias a direitos sociais. Como se viu, o Estado funciona com estas; os 

direitos sociais dependem delas; e o que fazer quando a Constituição manda aplicar 

parcela da arrecadação aos direitos sociais e isto não é obedecido? O Judiciário aparece, 
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assim, como o Poder no qual tais desvios hão de ser coibidos. Daí a importância de se 

lhe reconhecer nova “roupagem”.  

  Com estas premissas, foram analisadas quatro Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade – ADIn, que mostraram a postura conservadora do Supremo 

Tribunal Federal quando o assunto é vinculação de receitas. As demandas foram 

solucionadas com interpretações tão-somente literais dos comandos constitucionais 

envolvidos, perdendo a Corte a oportunidade de consolidar interpretação conforme a 

Constituição que garantisse maior efetividade aos direitos sociais agraciados com verbas 

vinculadas. 

  Desta feita, as principais conclusões do texto podem ser assim resumidas: 

 

1) Das três dimensões ou gerações de direitos, a saber: individuais, sociais e 

transindividuais, respectivamente, destacam-se, para fins do presente estudo, os Direitos 

Sociais, cuja consagração nos textos constitucionais dá-se através de normas 

programáticas.  

 

2) Longe de significar apenas um “convite” ao legislador para que amplie a sua 

disciplina, as normas programáticas tem, hoje, reafirmado seu caráter preceptivo, 

impondo à atividade legiferante o dever de realizar o direito já concedido pela 

Constituição, e não pela lei. 

 

3) No Brasil, os direitos sociais são autênticos direitos fundamentais, mormente pela 

conformação constitucional, isto é, presença no Título dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, e um título próprio, o VIII. 

 

4) Assim, a efetivação de tal jaez de direitos não pode ficar à mercê dos dissabores dos 

governantes de ocasião. Na omissão destes em cumprir ordens expressas do 

constituinte, principalmente num país como o Brasil, com disparidades sociais a olhos 

vistos, às Cortes é dado o papel fundamental de se manifestar, quando chamadas, sobre 

o cumprimento de tão cruciais direitos. 

 

5) Neste diapasão, a atualizada teoria da separação de poderes distancia-se de uma 

consagração estritamente formal, para se aproximar do ideal de poder atrelado a fins. 
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Houve uma “modernização” no fundamento de legitimidade do agir estatal. As 

atividades de cada Poder hoje são preponderantes, mas não exclusivas.  

 

6) Por isso, negar-se aos juízes, diante das novas perspectivas, um papel, ainda que 

devidamente limitado, no controle de políticas públicas, é deixar de atualizar sua função 

às exigências de um Direito fundado em valores, principalmente os constitucionais.  

 

7) Contudo, não se pode defender, sob pena de arranhão profundo no princípio da 

separação dos poderes, que o Judiciário passe a definir as políticas públicas do Estado, 

tendo em vista ser esta atribuição dos Poderes Executivo e Legislativo. Verdade, no 

entanto, é que o Judiciário exerce importante papel na efetivação dos direitos sociais 

constitucionalmente consagrados, afirmando a prioridade de seu atendimento.  

 

8) Esse controle não significa “definição” do “quê” e “como” gastar, mas uma 

“coordenação”, um “guia” para legisladores e administradores, daquilo que a ordem 

constitucional determina. 

 

9) Por outro lado, considerando que a própria Constituição direciona aos direitos sociais 

uma parcela da arrecadação de tributos, evidente que, se desviados de suas finalidades, 

através da lei orçamentária, por exemplo, o Judiciário deve ser chamado a intervir e 

restaurar os ditames constitucionais pertinentes.  

 

10) Conhecer exemplos de ações judiciais nas quais se discute o cumprimento pelo 

Poder Público dos dispositivos constitucionais que traçam a vinculação de receitas 

tributárias a direitos sociais é salutar para que a sociedade saiba a quem recorrer e que 

mecanismos utilizar.  

 

11) Após estudar as ADIn’s de nºs. 2.025-8/DF, 820-0/RS, 1.689-2/PE e 1.848-3/RO, 

selecionadas pela pertinência ao tema, bem como pela contemporaneidade, um 

apanhado geral mostra que o tribunal constitucional brasileiro – o Supremo Tribunal 

Federal - é deveras conservador quando trata de vinculação de receitas a direitos sociais. 

Não há espaço para criatividade, que, em termos de controle concentrado de 

constitucionalidade, materializa-se sob a forma da interpretação conforme. Pelo 

contrário, domina a interpretação estrita.  
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12) Ocorre que, embora a Suprema Corte acerte em algumas situações em que a 

interpretação estrita é suficiente, em outras ela deixa de enfrentar aspectos da 

vinculação que apenas por uma interpretação sistemática seriam revelados. Nesses 

casos, o Tribunal corre o risco de proferir decisões iníquas e perde a oportunidade de 

afirmar a força dos direitos sociais.  

 

13) A não ser pelo julgamento da ADIn nº 2.925-8/DF, o Supremo não exercitou as 

inovações anteriormente tratadas no âmbito da separação de poderes, deixando de 

contribuir para que as decisões estatais reflitam o “querer” constitucional. Nas demais 

ações, a Corte retirou da ordem jurídica estadual normas constitucionais às quais 

poderia ser dada interpretação conforme a Constituição, de maneira a “salvá-las” e, 

além disso, contribuir para a efetivação de direitos sociais. 

 

14) O Judiciário, em particular os Tribunais Constitucionais, embora na clássica teoria 

dos freios e contrapesos não tenham sido concebidos para, em certo momento, 

pronunciar-se sobre atuação estatal no campo das políticas públicas, tem entre suas 

atividades o dizer o direito (juris dictio) e, no exercício deste mister, interpretar e 

pronunciar aquilo que o sistema jurídico constitucional de dada sociedade deseja. Esse 

sistema, que não é fixado pelo Judiciário, mas pelo próprio povo através de seus 

representantes, é de onde os magistrados retirarão a legitimidade para se manifestar 

naquelas questões.  

 

15) Não se está a defender que os juízes definam esta ou aquela ação pública. Nem que 

determinem ao Estado onde e como gastar. Mas que lhes compete, interpretando a 

Constituição sistematicamente, dizer quais políticas públicas são prioritárias, como elas 

podem ser efetuadas, quais os recursos estão a elas destinados, etc. É papel do Judiciário 

vasculhar a ordem jurídica, e, integrando-a, dizer a vontade que a sociedade consagrou 

em suas normas.  

 

16) Se, ao entregar a prestação jurisdicional, o Judiciário se vê compelido a mostrar ao 

administrador – e, por que não dizer, ao legislador - aquilo que a Constituição elegeu 

como meta, não terá desbordado dos limites de sua atuação, ou se imiscuído de assuntos 
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que não lhe são afeitos, porquanto, afinal de contas, seu papel é controlar o 

cumprimento das leis também pelos membros de outros Poderes.  

 

17)As ações de inconstitucionalidade em foco, particularmente, são oportunas para que 

assim o faça. Malgrado o Supremo Tribunal Federal tenha sido cauteloso e deixado de 

enfrentar importantes questões, em demandas desta natureza é que o magistrado pode 

mostrar que, mesmo quando o assunto é políticas públicas, ele pode se manifestar, 

decidir, enfim, dizer o direito, sem admoestar nenhuma baliza da separação de poderes, 

apenas afirmando a Supremacia da Constituição, tese comentada no capítulo terceiro. 

 

18) É a partir da expressa manifestação daquele que a observância da destinação de 

recursos aos direitos sociais pode se tornar uma prioridade para legisladores e 

administradores. A intenção original do constituinte, a despeito das reformas que 

introduziram a DRU, ainda está nítida no texto, devendo ser respeitada. O 

conservadorismo da Suprema Corte brasileira não se coaduna com a relevância 

atribuída aos direitos sociais pela Carta Magna, para os quais foi reconhecida a 

fundamentabilidade que é da sua essência. 

 

19) Daí se defender, aqui, que, nas ações diretas de inconstitucionalidade em que 

confrontadas normas pertinentes a vinculação de receitas a direitos sociais, aplique o 

Supremo Tribunal Federal a Supremacia da Constituição, acentuando aquela que foi a 

vontade constituinte, sem dúvida, a garantia dos direitos fundamentais. A superioridade 

dos comandos constitucionais permite, inclusive, que o Judiciário afaste decisões 

equivocadas do legislador, sem, no entanto, macular o sistema de freios e contrapesos, 

ao contrário, reforçando-o, e legitimando a atuação da Corte Constitucional, utilizando-

se, para tanto, da interpretação conforme a Constituição. 

 

20) A interpretação conforme a Constituição, por outro lado, está a serviço do labor 

exegético da jurisdição constitucional, permitindo que sejam preservadas normas que, 

mesmo por alguns ângulos tidas inconstitucionais, possuem sentido que não maculam a 

Lei fundamental, o qual, portanto, deve ser resguardado, principalmente quando em 

foco os direitos fundamentais. 
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21) Por isso, informado pela Supremacia da Constituição e munido da interpretação 

conforme, o Supremo Tribunal Federal pode – e deve – atribuir às normas que tratem de 

vinculação de receitas a direitos sociais a interpretação que permita que estes direitos 

tenham assegurado o numerário que o Poder Constituinte originário lhes quis reservar. 

 

22) Acompanhar, portanto, o que vem acontecendo no âmbito judicial no tema da 

vinculação de receitas tributárias aos direitos sociais é preocupação que ultrapassa as 

esferas acadêmicas e se mostra como um olhar cuidadoso naquilo que é imprescindível 

para a coletividade, o bem estar. 
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