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Fragilidades no seio do ciclo orçamentário: Fragilidades no seio do ciclo orçamentário: 
sociedade que não planeja o que almeja, sociedade que não planeja o que almeja, 

aceita qualquer resultadoaceita qualquer resultado
1) 1) ausência de planejamento suficiente para cumprir as 
obrigações constitucionais e legais de fazer – modelos 
padronizados de PPA, LDO e LOA feitos por consultorias 
contábeis e de informática, sem qualquer diagnóstico da 
realidade local, sem metas mensuráveis em indicadores de 
processo e de resultado e sem a clara indicação de custos;

2) 2) execução orçamentária permeada por atos imotivados ou 
abusivos, como o são, por exemplo, o alto índice de abertura 
de créditos adicionais suplementares e a desídia na 
arrecadação da dívida ativa e 

3) 3) falta de controle de aderência de procedimentos e 
resultados aos fins previstos em lei, o que encerra o ciclo de 
baixa vinculação do gestor ao planejamento por ele 
formulado.



Legado da ADPF 45: primazia do custeio dos Legado da ADPF 45: primazia do custeio dos 
direitos fundamentais no orçamento públicodireitos fundamentais no orçamento público

“[...] a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de 
concretização - depende, em grande medida, de um inescapável 
vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias 
do Estadodo Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se 
poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, 
a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - 
mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou 
político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o 
ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e 
de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da 
pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de 
existência. [continua]



Legado da ADPF 45: primazia do custeio dos Legado da ADPF 45: primazia do custeio dos 
direitos fundamentais no orçamento públicodireitos fundamentais no orçamento público

“[...] Cumpre advertir, desse modo, que a 
cláusula da "reserva do possível" - 
ressalvada a ocorrência de justo motivo 
objetivamente aferível - não pode ser 
invocada, pelo Estado, com a finalidade de 
exonerar-se do cumprimento de suas 
obrigações constitucionais, notadamente 
quando, dessa conduta governamental 
negativa, puder resultar nulificaçãonulificação ou, até 
mesmo, aniquilaçãoaniquilação de direitos 
constitucionais impregnados de um 
sentido de essencial fundamentalidade.” 



Dura lex, sed lexDura lex, sed lex: : 
suporta o planejamento suporta o planejamento 

orçamentário e setorial que fizesteorçamentário e setorial que fizeste
O gestor deve se vincular ao planejamento que ele mesmo 

formulou em tempo, quantidade e conteúdo de ação 
governamental projetada como direito inadiável para a 
sociedade nas leis de planejamento setorial e de PPA, 
LDO e LOA e nos planos setoriais de saúde e 
educação. 

Se não há motivação suficiente para não cumprir o que foi 
ali concebido normativamente como referência referência 
legislativa mínimalegislativa mínima, não há que se falar em indevida 
interferência, quando do controle de tal omissão ou falha 
de execução.

Os princípios da vedação de retrocesso e vedação de princípios da vedação de retrocesso e vedação de 
proteção insuficiente impõem cumprimento proteção insuficiente impõem cumprimento 
circunstanciado de tais planoscircunstanciado de tais planos, até como prova de boa-
fé objetiva em face de demandas judiciais.



Nossa cota de responsabilidade: Nossa cota de responsabilidade: 
controle pedagógico é o que controle pedagógico é o que 
retroalimenta o planejamentoretroalimenta o planejamento

Eis o estágio atual do debate sobre o controle da 
qualidade do gasto público no país: déficit de 
planejamento suficiente, que, por seu turno, implica 
execução desidiosa de regras padronizadas, cujo 
controle formal encerra esse ciclo pobre de reflexão ciclo pobre de reflexão 
sobre onde queremos chegarsobre onde queremos chegar.

Não há coerência ao longo do tempo entre o conteúdo 
dos sucessivos instrumentos de planejamento estatal e 
a sua ação prática, tampouco o controle é capaz de 
retroalimentar o planejamento, já que muito 
precariamente aquele orienta a esse sobre como 
aprimorar seus déficits de compreensão e cobertura.



Mas o que é gasto público de qualidade?Mas o que é gasto público de qualidade?

Gasto público de qualidade, sob esse prisma de 
análise, significa gasto bem planejadogasto bem planejado, cuja 
execução se revele aderente às estimativas de estimativas de 
custo e resultadocusto e resultado, sem prejuízo da obediência aos 
demais filtros de conformidade com o ordenamento. 
Dito de forma ainda mais direta, gasto adequado é 
aquele que é resolutivo em face do problema que resolutivo em face do problema que 
lhe justificou a realizaçãolhe justificou a realização. 

Mas para sabê-lo resolutivo, o próprio problema há de 
estar bem delineado e suas rotas de enfrentamento 
deverão ter sido intensamente analisadas, sob pena 
de voltarmos ao ciclo vicioso de não termos clareza 
sobre o que fazer para não repetirmos os erros do 
passado.



Falta de integração entre os controles: Falta de integração entre os controles: 
pluralidade de instâncias que não dialogam entre sipluralidade de instâncias que não dialogam entre si

Responsabilidades administrativa (interna e 
externa), civil e eleitoral, 

sem prejuízo da esfera penal, se cabível 

(atuação preponderante sobre o controle posterior 
e repressivo)

 

Falta de integração entre as instâncias mitiga a 
força dos instrumentos e o alcance do controle 

 (sobressaem os aspectos formais)



ADPF’s 45 e 347, PEC 241/2016 e legado da maturação ADPF’s 45 e 347, PEC 241/2016 e legado da maturação 
jurisprudencial em tempos de ajuste fiscaljurisprudencial em tempos de ajuste fiscal

O Ministro Celso de Mello, do STF, quando da relatoria da ADPF 45/DF, 
asseverou que o arbítrio estatal não pode se opor à efetivação dos 
direitos sociais, donde foi firmada, paradigmaticamente, a necessidade 
de o Judiciário intervir em prol da “preservação, em favor dos indivíduos, 
da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do 
‘mínimo existencial’ ”.

É preciso, como feito pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.389.952-MT, 
pelo Ministro Herman Benjamin, erigir a primazia das despesas 
asseguradoras do mínimo existencial em face de todas as demais 
despesas governamentais, uma vez que: 

“[...] somente depois de atingido esse mínimo existencial é 
que se poderá discutir, relativamente aos recursos 
remanescentes, em quais outros projetos se deve investir. 
Ou seja, não se nega que haja ausência de recursos 
suficientes para atender a todas as atribuições que a 
Constituição e a Lei impuseram ao estado. Todavia, se não se não 
se pode cumprir tudo, deve-se, ao menos, garantir aos se pode cumprir tudo, deve-se, ao menos, garantir aos 
cidadãos um mínimo de direitos que são essenciais a cidadãos um mínimo de direitos que são essenciais a 
uma vida dignauma vida digna [...]”



Pisos constitucionais de custeio da saúde e da educação Pisos constitucionais de custeio da saúde e da educação 
como garantias fundamentaiscomo garantias fundamentais

Os arts. 195, 198 e 212 da Constituição Federal operam como deveres 
estatais e também como garantias de financiamento mínimo, para que 
os orçamentos públicos não sejam omissos ou regressivos quanto à 
satisfação material dos direitos fundamentais, respectivamente, ao 
conjunto integrado de ações da seguridade social, à saúde e à 
educação.

Sob o pálio da Constituição de 1988, as receitas vinculadas à 
seguridade social (art. 195) e os pisos de gasto em saúde e educação 
(arts. 198 e 212) são instrumentos de proteção orçamentário-
financeira de direitos que não podem ser minorados ou negados.

A teor do art. 167, IV, em sua parte final, da Constituição, as 
vinculações orçamentárias asseguradoras de piso de custeio para os 
direitos fundamentais à saúde e à educação foram expressamente 
excetuadas do princípio geral de não afetação da receita de excetuadas do princípio geral de não afetação da receita de 
impostos, por força da sua condição de conteúdo mínimo de impostos, por força da sua condição de conteúdo mínimo de 
validade das leis orçamentárias anuais de cada ente da validade das leis orçamentárias anuais de cada ente da 
federaçãofederação.



Pisos constitucionais de custeio da saúde e da educação Pisos constitucionais de custeio da saúde e da educação 
como garantias fundamentaiscomo garantias fundamentais

“Em quaisquer tempos e países regidos pelo Estado Democrático de 
Direito, o orçamento público tem por finalidade central o esforço de 
assegurar a concretização dos direitos fundamentais no bojo da 
sociedade a que se refere.

Enquanto subsistir a presente crise fiscal vivida pelo Brasil, esse norte 
constitucional nos revela uma verdadeira régua de Justiça entre as 
despesas que devem ser mantidas e os gastos que podem ser 
reduzidos e/ou extintos. Trata-se de parâmetro objetivo e inquestionável, 
mormente diante do cenário de arrecadação instável e em tendência 
decrescente. 

[...] Nosso convencimento se firma na perspectiva de que o comando de 
imutabilidade que confere máxima proteção aos direitos fundamentais 
também se estende às suas garantias estatuídas constitucionalmente. 
Ora, assim como o habeas corpus está para a liberdade de 
locomoção, o dever de custeio mínimo está para os direitos sociais 
à saúde e à educação, os quais hão de ser providos pelo Estado 
em caráter progressivo.”

COMPARATO, Fábio Konder; PINTO, Élida Graziane. Custeio mínimo dos direitos fundamentais sob 
máxima proteção constitucional. Publicado em 17/12/2015 e disponível em 
http://www.conjur.com.br/2015-dez-17/custeio-minimo-direitos-fundamentais-maxima-protecao-cf



Ponto de partida: a distinção entre Ponto de partida: a distinção entre 
gasto mínimo formal e materialgasto mínimo formal e material

Em busca da ampliação conceitual dos tradicionais 
enfoques dados aos arts. 198 e 212 da nossa Carta 
Constitucional, sustenta-se que gasto mínimo não é gasto mínimo não é 
só um percentual de receita, mas também um só um percentual de receita, mas também um 
conjunto de obrigações constitucionais e legais conjunto de obrigações constitucionais e legais 
de fazer a serem contidas — material e de fazer a serem contidas — material e 
substantivamente — no conjunto de ações substantivamente — no conjunto de ações 
normativamente irrefutáveisnormativamente irrefutáveis.

O gasto matemático (gasto mínimo formal) é referido a 
ações vinculadas (gasto mínimo material), ou seja, 
não há ampla discricionariedade na eleição de não há ampla discricionariedade na eleição de 
como dar consecução ao mínimocomo dar consecução ao mínimo, porque também 
integra o núcleo mínimo intangível do direito à 
educação e à saúde o cumprimento das obrigações 
constitucionais e legais de fazer.



Basta ser “despesa admitida”, ainda que Basta ser “despesa admitida”, ainda que 
finalisticamente inepta?finalisticamente inepta?

Não há discricionariedade no intervalo entre as fronteiras das 
despesas admitidas e das vedadas no cômputo dos 
porcentuais que balizam o financiamento da educação e da 
saúde.

De um lado, os arts. 70 e 71 da LDBos arts. 70 e 71 da LDB, conjugados com os os 
arts. 21 a 23 da Lei 11.494/2007 arts. 21 a 23 da Lei 11.494/2007 e, de outro, os arts. 3º e 4º os arts. 3º e 4º 
da LC 141/2012 da LC 141/2012 não são meras zonas de certeza positiva e não são meras zonas de certeza positiva e 
negativanegativa..

São nortes que, ao lado do conteúdo material dos planos ao lado do conteúdo material dos planos 
setoriaissetoriais, mitigam as dubiedades do intervalo entre as 
fronteiras da escolha político-administrativa.

Os arts. 198 e 212 da CR/1988 e o art. 60 do ADCT não podem 
ser lidos isoladamente, como se o regime constitucional de 
financiamento mínimo da educação e da saúde não tivesse 
conteúdo substantivosubstantivo e finalidadesfinalidades a cumprir.



Gasto mínimo material, teto fiscal e regressividade Gasto mínimo material, teto fiscal e regressividade 
imotivada de resultadosimotivada de resultados

Diferentemente do usualmente alegado pelos gestores 
públicos — a pretexto de reserva do possível ou 
discricionariedade administrativa — as prescrições 
legais de obrigações de fazer em saúde e educação são 
muitas, criam vinculações substantivas inafastáveis para 
o conteúdo do gasto mínimo e reclamam eficácia 
imediata, nos moldes do art. 5º, §1º da CR/1988.

Os desafios abertos pela noção substantiva de gasto 
mínimo passam, obviamente, pela avaliação de se as avaliação de se as 
despesas empreendidas naquele porcentual despesas empreendidas naquele porcentual 
vinculado foram capazes de assegurar o vinculado foram capazes de assegurar o 
cumprimento das obrigações legais de fazercumprimento das obrigações legais de fazer, assim 
como pelo controle de se os resultados obtidos não controle de se os resultados obtidos não 
se revelaram imotivadamente regressivos ao longo se revelaram imotivadamente regressivos ao longo 
do tempodo tempo.



Conteúdo material do gasto mínimo em tempos Conteúdo material do gasto mínimo em tempos 
de teto fiscal: de teto fiscal: atendimento às obrigações de fazer atendimento às obrigações de fazer 

e progressividade planejada no curso da política e progressividade planejada no curso da política 
públicapública

O conteúdo substantivo do mínimo existencial mínimo existencial 
para o direito à educaçãopara o direito à educação reside no conjunto 
das metas e diretrizes do PNE, amparadas que 
estão nos princípios do art. 206,  nas garantias 
do art. 208 e no dever de planejamento do art. 
214 da CR/1988. 

Para a saúdePara a saúde, as obrigações normativas de fazer 
estão identificadas nos arts. 196, 198 e 200 da 
Constituição e são detalhadas temporalmente 
nos planos de que trata o art. 16, XVIII e o art. 
36 da Lei 8080/1990.



Desafios e riscos para o financiamento dos Desafios e riscos para o financiamento dos 
direitos fundamentaisdireitos fundamentais

1) DRU-DRE-DRM: EC 93/2016;

2) Gestão dos fundos e contas específicas;

3) Periodicidade dos repasses e sujeição à 
programação financeira como “despesas 
discricionárias obrigatórias”: contingenciamento 
na limitação de pagamento;

4) Falseamento do gasto mínimo em saúde e 
educação;

5) Estoque elevado de restos a pagar: 
“precatorização” da saúde? Risco de calote no 
Decreto 8.795/2016!;

6) EC 86/2015 e retrocesso em face da EC 29/2000;



Desafios e riscos para o financiamento dos Desafios e riscos para o financiamento dos 
direitos fundamentaisdireitos fundamentais

7) Pactuações federativas e despesas excedentes ao 
piso: uma guerra fiscal de despesa?;

8) Esvaziamento do dever de equalização das 
oportunidades educacionais e de padrão 
mínimo nacional de qualidade do ensino – 
inconstitucionalidade por omissão na 
regulamentação do CAQi e do CAQ e risco de o 
FUNDEB deixar de vigorar, sem correlato 
regime que lhe substitua;

9) Medidas compensatórias versus ajustamento de 
gestão e outros instrumentos análogos de 
acatamento de déficit de aplicação nos pisos 
constitucionais;

10)



Desafios e riscos para o financiamento dos Desafios e riscos para o financiamento dos 
direitos fundamentaisdireitos fundamentais

10) Caixa único do Tesouro e formal resultado 
primário às custas dos pisos de custeio da 
saúde e da educação: adiamento da 
execução orçamentária;

11) Meta de 10% do PIB para a educação;

12) CAQi e CAQ, em substituição ao FUNDEB;

13) Responsabilidade solidária versus dever de 
cooperação técnico-financeira;

14) Compatibilidade entre PPA, LDO e LOA com os 
planos setoriais;

15) SIOPS/ SIOPE: necessidade de aprimoramento;



Desafios e riscos para o financiamento dos Desafios e riscos para o financiamento dos 
direitos fundamentaisdireitos fundamentais

16) Exame de custos e resultados referidos ao universo 
de cidadãos destinatários (efetividade e 
eficiência);

17) Julgamento político das Casas Legislativas, sem 
motivação, que impliquem acatamento de déficit;

18) Análise pelos conselhos sociais e diretrizes 
orçamentárias;

19) Indicadores de gasto rastreáveis em unidades de 
serviço ou per capita para fins de comparação 
de custo;

20) Limite de despesa de pessoal da LRF e gestão de 
pessoas nas áreas da saúde e da educação;



Desafios e riscos para o financiamento dos Desafios e riscos para o financiamento dos 
direitos fundamentaisdireitos fundamentais

21) Série histórica de análises de órgãos de controle 
(arts. 71 e 74 da CR/88) para fins de aferição do 
estágio de retrocesso, estagnação ou progresso 
na política pública;

22) Judicialização referida a demandas individuais;

23)  Gestão da receita: renúncias fiscais, dívida ativa etc.

24) PEC 241/2016: 
“Art. 104. A partir do exercício financeiro de 2017, as 
aplicações mínimas de recursos a que se referem o inciso I do 
§ 2º e o § 3º do art. 198 e o caput do art. 212, ambos da 
Constituição, corresponderão, em cada exercício financeiro, às 
aplicações mínimas referentes ao exercício anterior corrigidas 
na forma estabelecida pelo inciso II do § 3º e do § 5º do art. 
102 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.” 



21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

Obrigada!

egraziane@tce.sp.gov.br

http://www.financiamentodosdireitosfundamentais.com/

mailto:egraziane@tce.sp.gov.br
http://www.financiamentodosdireitosfundamentais.com/
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