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Origens históricas

 Idade Média – Cúria Régia (nobres e sacerdotes) e depois Corte (+ comerciantes)
como órgãos auxiliares dos monarcas, especialmente em assuntos de tributação;

 Espanha – Rei Afonso VI (1091): primeiro documento sobre finanças públicas, com
notificação de cobrança e exigência de consentimento;

 Inglaterra – Magna Carta de 1215, Rei João Sem-Terra: tribunos somente pelo
conselho comum, exceto para resgatar o Rei, fazer seu primogênito cavaleiro e
casar filha mais velha uma vez, em valores razoáveis em seu montante;

 Inglaterra – Consolidated Fund Act ou Lei do Fundo Consolidado (1787): aprovado
pela Câmara dos Comuns, instituiu um fundo geral e obrigatoriedade de exposição
das finanças anualmente (a partir de 1802);

 França – Declaração de Direitos de 1789: estrita legalidade na criação e cobrança
de tributos (arts. 13 e 14) / lei financeira anual em 1815 / controle do sistema
orçamentário em 1831 / Constituição de 1791: orçamento;

 Estados Unidos – Constituição de 1787: Congresso delibera sobre orçamento e
“direitos, impostos e tributos uniformes em todos os Estados Unidos”;

 Brasil: Constituição de 1824 e seguintes: controle do orçamento público pelo
Poder Legislativo.



Para refletir

 Orçamento público: preocupação com a criação dos impostos (quem
paga? Quanto?) e o princípio do consentimento popular → no taxation
without representation;

 Controle do Parlamento (princípio representativo).

Recursos para Políticas Públicas

(Programas de ação governamental) Escolha de prioridades

Estado de bem-estar social (socialismo, séc. XX)

Intervenção na área econômica e social
Lei Fundamental de Bonn de 1949: adoção da teoria 
de Keynes (1930) sobre os orçamentos anticíclicos

Estado Fiscal Clássico (liberalismo, séc. XIX e início do séc. XX)

Guerra, justiça Interferência mínima na vida econômica e social



Princípios Orçamentários

Constituição de 1988 (arts. 165 a 169), lei (Lei 4.320/64) e
doutrina:

 Unidade orçamentária: uma peça legislativa (orçamento fiscal com
receitas e despesas da administração direta e indireta + orçamento de
investimento das empresas estatais + orçamento da seguridade social);

 Universalidade: todas as receitas e despesas do Estado;

 Anualidade ou periodicidade: período determinado de um ano;

 Exclusividade: somente matérias de finanças públicas (LC 95/98);

 Equilíbrio orçamentário: despesas compatíveis com as receitas do Estado
(LC 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal);

economicidade 
(justiça)

legalidade 
(segurança 
jurídica)

desenvolvimento 
econômico

distribuição de 
renda



Problemas

 Interesses politicopartidários: eleições, emendas parlamentares, etc.

 Despreparo técnico do Parlamento: propostas de leis orçamentárias do Poder
Executivo e ausência de órgão de auxílio aos parlamentares;

 Imprevisibilidade da economia;

 Imprevisibilidade da arrecadação tributária;

 POLÍTICAS PÚBLICAS: mudanças nas necessidades e aumento de custos. Ex: saúde
e seu caráter universal: transições demográfica (grandes centros urbanos) e
epidemiológica (envelhecimento e prevalência de doenças crônico-degenerativas
em relação a doenças infectocontagiosas) + mudanças na tecnologia médico-
hospitalar;

 Judicialização das políticas públicas ou, melhor, dos direitos sociais.



Despesas e receitas da peça orçamentária

 SUMÁRIO com todo o orçamento, em uma única página;

 RECEITAS PÚBLICAS:

a) Receitas públicas originárias: patrimônio do próprio Estado;

b) Receitas públicas derivadas: obtidas por impostos, taxas e contribuições.

 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

a) Dotação:quantia monetária de recursos para um programa, atividade, etc.;

b) Crédito orçamentário: autorização para o gasto integral ou parcial da dotação
após a autorização do ordenador de despesa;

c) Unidade orçamentária: destinação de dotações próprias para um órgão ou
repartição, para prestação de determinado serviço público;

d) Despesas correntes (gastos habituais da Administração) e despesas de capital
(investimentos em seu patrimônio, como compra de imóvel)



O Financiamento das Políticas Públicas

Decisões políticas  sobre prioridades para os recursos 
públicos

Discricionariedade do legislador? (Orçamento-programa)

Programa + orçamento: há interação do 
Executivo, do Legislativo e dos grupos 
sociais?



Processo Orçamentário

 Congresso Nacional delibera sobre leis orçamentárias (Senado + Câmara dos Deputados);

 Art. 195 da CF: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)(descriminação do orçamento de um

período fiscal - anual);

PLANO PLURIANUAL (PPA)(metas de planejamento – quatro anos);

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) (prioridades e

orientação para elaboração da lei

orçamentária – anual).

Poder 
Executivo: 

iniciativa das 
três leis 

orçamentárias

Mensagem ao 
Presidente do 

Congresso 
Nacional: 
leitura em 

sessão 
conjunta das 
duas Casas

Comissão Mista 
de Planos, 

Orçamentos 
Públicos e 

Fiscalização 
(CMO)

Comissões 
Permanentes 
da Câmara e 
do Senado

Emendas 
parlamentares

Parecer da 
CMO: discussão 
e votação em 

sessão 
conjunta

Redação final 
da CMO

Presidente da 
República: 
recebe o 

Autógrafo para 
sanção e veto



 Empenho (nota de empenho) → liquidação (credor em ordem e entrega do material e serviço) → pagamento (ordenador
de despesa ordena pagar e pagamento)

 Controle da execução orçamentária: Parlamento, com auxílio do Tribunal de Contas, e Ministério Público
(fiscalização contábil, financeira e orçamentária)

 DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DA UNIÃO (DRU): 20% da arrecadação da União até 31 de dezembro, com exceção de
repasses constitucionais e fundos de desenvolvimento;

 RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO: créditos adicionais, os suplementares (suplementa para execução de algum
programa), os adicionais (despesas não previstas na lei orçamentária; por lei) e os extraordinários (por Medida
Provisória, para despesas imprevisíveis e urgentes, como guerra, comoção interna ou perturbação da ordem
pública)

Despesas já realizadas para saúde, educação e cultura:

Que pode fazer o Legislativo com a MP?



Orçamento e Políticas Públicas

STF (06/02/2014) REPERCUSSÃO GERAL RE 684.612/RIO DE
JANEIRO

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA
DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE
AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão
geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do
Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado,
consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e
execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual
a Constituição da República garante especial proteção.

“A matéria tem repercussão geral, pois a controvérsia refere-se
aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de
fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos,
contratação de servidores e execução de obras que atendam o
direito social da saúde, ao qual a Constituição da República
garante especial proteção (arts. 6º; 23, inc. II; 30, inc. VII; 34,
inc. VII, al. e; 35, inc. III; 194, 196, 197 e 227)”. (Ministra
CARMEM LÚCIA)



Pensamentos para reflexão 

 Pensemos em inovação:

 01. Pensar-se o orçamento como instrumento para despertar a felicidade nas
pessoas. Na medida em que se alocam com propriedade os recursos e podem
eles redundar em benefícios para a população, desperta felicidade.

 02. O próprio Estado pode vir a ter uma visualização, não mais como
estrutura de governo, mas como governo gerenciador de tristezas e alegrias.

 03. Os diversos temas de direito financeiro podem ser analisados à luz de
obras literárias. Por exemplo, quando se fala em orçamento participativo
pode-se utilizar a obra “Íon”, de Eurípedes, um dos grandes trágicos gregos.
Em seu texto há afirmação de que quando retornar de Atenas quer “ter
liberdade de palavra”. Ora, sem liberdade de palavra, os cidadãos não logram
discutir proposta orçamentária.

 04. Como entender a felicidade em desconexão com o PIB dos países à luz de
uma sociedade de consumo. (Zygmund Bauman)

 Professor Regis Fernandes de Oliveira – Prefácio à obra Orçamentos
Públicos e Direito Financeiro



Emendas individuais ao orçamento

Relação entre o Poder Executivo e o 

Legislativo 

 As emendas individuais são aquelas que cada parlamentar
apresenta e, de antemão, já sabe que será acolhida até um
valor pré-estabelecido

 Modus Operandi. Tese das “moedas de troca”. Relação
causal

 Pauta-se pelo afamado uso das emendas individuais como
parte de uma estratégia eleitoral identificada pelo
chamado “voto pessoal” ou “conexão eleitoral”. Consiste
na estratégia de levar benefícios tangíveis a uma
determinada cercania em troca de votos

 Office Seeking X Policy Seeking

 “Os legisladores visam alocar os recursos orçamentários
apenas com vistas ao retorno eleitoral. Neste passo, as
políticas públicas seriam apenas o meio empregado para
atingir o fim desejado.”



 Ausência de nexo causal na tensão entre o Legislativo e 

o Executivo sobre as Emendas individuais. Fundamentos:

 1. As emendas individuais não são privilegiadas pelo

Legislativo. Há uma limitação objetiva de pouco mais de

15% para alocação final de recursos e isso se dá sem a

intervenção do Executivo.

 2. Emendas são executadas sem que os votos esperados

sejam dados, e votos são dados sem que a

contrapartida, a saber, liberação das verbas, ocorra.

 3. Quebra da tese do “voto pessoal” pelo próprio ciclo

orçamentário e rotatividade de parlamentares.

 4. Ausência da existência de agendas conflitantes entre

os Poderes. Do contrário, estabelecer-se-ia a suposição

de que ao executar recursos alocados por emendas

individuais, o presidente o faria às expensas de suas

prioridades.



JUDICIALIZAÇÃO DO

ORÇAMENTO PÚBLICO

 O QUE É JUDICIALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO?

 QUAIS AS POSIÇÕES EXISTENTES EM RELAÇÃO AO ASSUNTO?

 ANÁLISE CASOS PRÁTICOS.

 DISCUSSÃO LIVRE.



O QUE É JUDICIALIZAÇÃO DO 

ORÇAMENTO PÚBLICO?

 Conforme Dra. Élida Graziane Pinto: “O controle judicial de
políticas públicas está em uma encruzilhada no seu atual estágio de
maturação jurídico-constitucional. Ou avança sobre o controle da
dinâmica normativa dos orçamentos ou persistirá no modelo de
respostas pontuais para omissões crônicas e contumazes, as
quais, por seu turno, tendem a agravar os sintomas do déficit de
eficácia dos direitos sociais.”

 Em acórdão do Agravo de Instrumento nº 2013.017525-9 (TJRN):
“Como se vê na dominante jurisprudência do STF e do STJ,
alicerçada na Constituição da República, bem como em decisões
reiteradas deste TJ, por melhor que seja a intenção e a disposição
do Juiz, não é possível ao Judiciário a gerência das atribuições
do Poder Executivo, sob pena de usurpação de competência,
posta de forma inflexível, constante do princípio da separação
dos poderes, mas apenas o controle dos atos comissivos e
omissivos, que, embora busquem o ideal da realização da
cidadania, não pode ser olvidada a reserva do possível, sob pena
de quedar-se inerte a desejada efetivação a decisão judicial.”



Judicialização, Ativismo Judicial 

e Legitimidade Democrática

 Luís Roberto Barroso: “Judicialização significa que algumas
questões de larga repercussão política ou social estão
sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas
instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o
Poder Executivo – em cujo âmbito se encontram o
Presidente da República, seus ministérios e a administração
pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve
uma transferência de poder para juízes e tribunais, com
alterações significativas na linguagem, na argumentação e
no modo de participação da sociedade. O fenômeno tem
causas múltiplas.”

Redemocratização
Constituição 1988

Constitucionalização
abrangente

Sistema Brasileiro de Controle 
de Constitucionalidade



 “Na medida em que uma questão – seja um direito individual, uma

prestação estatal ou um fim público – é disciplinada em uma norma

constitucional, ela se transforma, potencialmente, em uma

pretensão jurídica, que pode ser formulada sob a forma de ação

judicial. Por exemplo: se a Constituição assegura o direito de acesso

ao ensino fundamental ou ao meio-ambiente equilibrado, é possível

judicializar a exigência desses dois direitos, levando ao Judiciário o

debate sobre ações concretas ou políticas públicas praticadas nessas

duas áreas.”



 (i) Políticas governamentais, envolvendo a constitucionalidade de
aspectos centrais da Reforma da Previdência (contribuição de inativos) e
da Reforma do Judiciário (criação do Conselho Nacional de Justiça);

 (ii) Relações entre Poderes, com a determinação dos limites legítimos de
atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito (como quebras de
sigilos e decretação de prisão) e do papel do Ministério Público na
investigação criminal;

 (iii) Direitos fundamentais, incluindo limites à liberdade de expressão no
caso de racismo e a possibilidade de progressão de regime para os
condenados pela prática de crimes hediondos.

 (iv) Pedido de declaração de inconstitucionalidade, pelo Procurador-
Geral da República, do art. 5º da Lei de Biossegurança, que permitiu e
disciplinou as pesquisas com células-tronco embrionárias (ADIn 3.150);

 (v) Pedido de declaração da constitucionalidade da Resolução nº 7, de
2006, do Conselho Nacional de Justiça, que vedou o nepotismo no
âmbito do Poder Judiciário (ADC 12);

 (vi) Pedido de suspensão dos dispositivos da Lei de Imprensa
incompatíveis com a Constituição de 1988 (ADPF 130).



Judicialização x Ativismo Judicial

 “A judicialização é um FATO, uma circunstância que
decorre do modelo constitucional que se adotou, e não
um exercício deliberado de vontade política”

 “O ativismo judicial é uma ATITUDE, a escolha de um
modo específico e proativo de interpretar a
Constituição, expandindo o seu sentido e alcance.”

 “A idéia de ativismo judicial está associada a uma
participação mais ampla e intensa do Judiciário na
concretização dos valores e fins constitucionais, com
maior interferência no espaço de atuação dos outros
dois Poderes.”



Objeções à crescente intervenção 

judicial na vida brasileira

 Luís Roberto Barroso:

1) RISCOS PARA A LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA: Entre
democracia e constitucionalismo, entre vontade e razão,
entre direitos fundamentais e governo da maioria, podem
surgir situações de tensão e de conflitos aparentes. Jogo
democrático como um fórum de princípios (DWORKIN, 1985)
e de razão pública (RAWLS, 2000).

2) RISCO DE POLITIZAÇÃO DA JUSTIÇA: Direito é política no
sentido de que sua criação é produto da vontade da
maioria; sua aplicação não é dissociada da realidade
política, dos efeitos que produz no meio social e dos
sentimentos e expectativas dos cidadãos; juízes não são
seres sem memória e sem desejos e, consequentemente,
sua subjetividade há de interferir com os juízos de valor
que forma. Direito NÃO é política no sentido de admitir
escolhas livres, tendenciosas ou partidarizadas.



 Luís Roberto Barroso:

3) A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO E

SEUS LIMITES: Legislativo, Executivo e Judiciário

exercem um controle recíproco sobre as atividades de

cada um, de modo a impedir o surgimento de

instâncias hegemônicas, capazes de oferecer riscos

para a democracia e para os direitos fundamentais.

Ele nem sempre dispõe das informações, do tempo e

mesmo do conhecimento para avaliar o impacto de

determinadas decisões, proferidas em processos

individuais, sobre a realidade de um segmento

econômico ou sobre a prestação de um serviço

público. Tampouco é passível de responsabilização

política por escolhas desastradas. Exemplo

emblemático nessa matéria tem sido o setor de

saúde.. RISCO À PRÓPRIA CONTINUIDADE DAS

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, DESORGANIZANDO A

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E COMPROMETENDO A

ALOCAÇÃO DOS ESCASSOS RECURSOS PÚBLICOS



 “Em suma: o Judiciário é o guardião da Constituição e deve
fazê-la valer, em nome dos direitos fundamentais e dos
valores e procedimentos democráticos, inclusive em face
dos outros Poderes. Eventual atuação contramajoritária,
nessas hipóteses, se dará a favor, e não contra a
democracia. Nas demais situações, o Judiciário e,
notadamente, o Supremo Tribunal Federal deverão acatar
escolhas legítimas feitas pelo legislador, ser deferentes
para com o exercício razoável de discricionariedade técnica
pelo administrador, bem como disseminar uma
cultura de respeito aos precedentes, o que
contribui para a integridade, segurança
jurídica, isonomia e eficiência do sistema.
Por fim, suas decisões deverão respeitar
sempre as fronteiras procedimentais e
substantivas do Direito: racionalidade,
motivação, correção e justiça.”

 http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/1268
5_Cached.pdf

http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/12685_Cached.pdf


Judicializar o orçamento 

aprimorará as políticas públicas

 Dra. Élida Graziane Pinto

 “O ideal seria que as ações judiciais revelassem — de

forma isolada e esporádica — eventuais déficits de

cobertura e atendimento, os quais, uma vez

diagnosticados pela via última do Judiciário, seriam

sanados espontaneamente pela via regular e universal

da previsão legal de recursos suficientes no

correspondente programa de ação governamental.”

 “Como tal cenário ideal não tem ocorrido, (...), vemos,

na comunidade jurídica e na sociedade em geral, a

multiplicação explosiva do número de ações individuais

e uma esquizofrenia maniqueísta contra e a favor da

judicialização de políticas públicas.”



 “Eis o ponto em que entra o segredo da esfinge

orçamentária: como decifrar a capacidade de os

operadores do Direito controlarem os orçamentos

públicos em bases estritamente jurídico-

constitucionais?”

 “A execução cotidiana das políticas públicas definidas

nas leis orçamentárias é frágil e instável não porque

falte legalidade e publicidade ao seu regime jurídico. O

problema é que falta motivação, razoabilidade e

finalidade diante de inúmeras situações abusivas no

curso da execução orçamentária de todos os níveis da

federação.”



Para Reflexão

 Problemas apontados pela Dra. Élida Graziane Pinto:

 1) JANELAS ORÇAMENTÁRIAS SUCESSIVAMENTE APOSTAS

AOS ORÇAMENTOS APENAS COMO MEIO DE MANOBRA

CONTÁBIL OU PROMESSA VAZIA DE POLÍTICA PÚBLICA;

 2) CONTINGENCIAMENTO “PREVENTIVO”, NOS TERMOS

DO ARTIGO 9º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC

101/2000);

 3) EXCESSIVA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

SUPLEMENTARES EM FACE DA LEI ORÇAMENTÁRIA

ORIGINAL (AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE);

 4) APROVAÇÃO DE CONTAS POR JULGAMENTOS

POLÍTICOS IMOTIVADOS PELAS CASAS LEGISLATIVAS,

MESMO DIANTE DE DÉFICITS DE GASTO MÍNIMO EM SAÚDE

E EDUCAÇÃO CONSTATADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.



 5) PURA E SIMPLES INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ASSECURATÓRIAS DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, MESMO APÓS O CUMPRIMENTO 

DAS METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMNTÁRIAS 

(LDO);

 6) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS, MAS QUE FORAM COMPUTADOS PARA OS 

GASTOS MÍNIMOS EM SAÚDE;

 7) ABARROTAMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE CONTAS

A PAGAR. Sua ocorrência é mais comum na União,

porque, desde o advento da Lei de Responsabilidade

Fiscal, o governo federal só tem liberado, de fato e com

severas restrições político-partidárias ao fluxo das

emendas parlamentares e das transferências

voluntárias, a execução orçamentária a partir de julho/

agosto, após haver editado decreto de

contingenciamento preventivo em março/ abril de cada

exercício.



 8) ADOÇÃO IRRESTRITA E IRRESPONSÁVEL DE “MODELOS
PADRÃO” DE PLANOS PLURIANUAIS, LEIS DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS E LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS, SEM
CONSISTÊNCIA E SEM DIAGNÓSTICO DAS DEMANDAS E
PROBLEMAS LOCAIS. o que leva à aprovação dessas leis
sem metas ou com metas físico-quantitativas
absolutamente ineptas para lastrear posterior avaliação
do seu cumprimento. Sem diagnóstico, não há
prognóstico minimamente razoável: esse, por sinal, é a
expressão mais contundente de fracasso do
planejamento estatal no seu nascedouro, o que revela
omissão lesiva ao artigo 165 da CR/1988.

 9) APLICAÇÃO ANTI-ISONÔMICA E SELETIVA DA LRF EM
DETRIMENTO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS E EM FAVOR DA
UNIÃO, A QUAL, POR EXEMPLO, ATÉ O PRESENTE
MOMENTO NÃO TEVE QUALQUER REGULAMENTAÇÃO DO
SEU LIMITE DE ENDIVIDAMENTO E DAS SUAS OPERAÇÕES
DE CRÉDITO.



 “A tradicional interdição do debate jurisdicional em
matéria orçamentária não reside na falta de fundamentos
jurídicos para tanto, mas sim na intricada trama de
interesses que sustentam a distribuição político-econômica
dos recursos públicos até mesmo contra as próprias leis de
orçamento vigentes.”

 “Nesse sentido, a inércia estatal denunciada pelo decano
do STF que “insulta” os direitos básicos do cidadão também
é fruto daquela interdição, pois se se defende a
impossibilidade do controle judicial sobre orçamentos, a
tendência é que persistamos nas bordas do problema do
custeio adequado das políticas públicas.”

 “Mas, sobretudo, judicializar o orçamento é
preciso para mudar o curso da contumácia
irresponsável e educar o gestor, tornando
sua ação (execução orçamentária) mais
motivada, razoável e coerente com o seu
próprio planejamento, tal como definido
em lei.”



Case 1

 RE 581352 AM, MIN CELSO DE MELLO, JULGAMENTO

24/09/2013











Case 2

 Agravo de Instrumento n° 2013.017525-9

 Origem: Vara Única da Comarca de Poço Branco/RN

 Agravante: Estado do Rio Grande do Norte

 Procurador:Marcos Antonio Pinto da Silva

 Agravado: Ministério Público

 Relator: Desembargador Cláudio Santos

 EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
DETERMINOU AO ESTADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA,
SUSPENDO-SE OS GASTOS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL, SOB PENA DE
MULTA PESSOAL POR DESCUMPRIMENTO DE R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO
DE REAIS). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FORMAÇÃO DO
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL SUSCITADAS PELO AGRAVANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO:
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DAS
CONTAS PÚBLICAS DE PUBLICIDADE. INGERÊNCIA NO MÉRITO
ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO PODER EXECUTIVO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



 Em decisão de fls. 96/107, este Relator deferiu o pedido
liminar nos seguintes termos:

 a) determinar ao Secretário Estadual de Saúde, para que,
pessoalmente, solucione, com a devida urgência que o
caso requer, a questão dos procedimentos necessários a
realização da cirurgia, no prazo de 15 (quinze) dias, seja
em hospital da rede pública ou privada, sob pena da
adoção de medidas coercitivas, administrativas, cíveis ou
penais, inclusive com caracterização do crime de
desobediência;

 b) suspender a intimação dos órgãos de imprensa do Estado
do RN, revogando a suspensão de todos os serviços de
propaganda/publicidade pagos pelo Estado do RN, estando
desde já autorizadas a veicular propaganda/publicidade,
assim como os respectivos repasses financeiros àquelas;

 c) revogar a determinação para que sejam suspensas todas
as propagandas pagas pelo Estado do RN, bem como a
multa pessoal ali cominada, em caso de descumprimento;

 d) revogar a suspensão de todas as ações do Estado do RN
na mídia (publicidade/propaganda);

 e) determinar que o Secretário de Saúde do Estado faça o
acompanhamento pessoal no cumprimento da medida
liminar concedida em favor do Agravante, envidando
esforços para solucionar a controvérsia.



 Quanto à implementação das providências necessárias

ao cumprimento da decisão agravada, percebe-se que

elas foram tomadas sem a observância de determinados

parâmetros de legalidade, uma vez que, as diversas

determinações judiciais, contidas no aludido decisum de

primeiro grau, extravasaram o ambito de atuação

jurisdicional.

 No que concerne à suspensão da publicidade do

Governo, em cognição sumária, vislumbro ter havido

excesso na decisão combatida, porquanto, entre as

medidas necessárias e adequadas visando ao

cumprimento da decisão judicial, previstas no art. 461,

§ 4º do CPC, existem outras eficazes que podem ser

tomadas, e que são suficientes para a efetivação da

tutela específica, ficando o bloqueio de valores, como

garantia da execução do procedimento cirúrgico, como

última providência a ser tomada, se ineficazes as

anteriores.



 Como se vê na dominante jurisprudência do STF e do STJ,
alicerçada na Constituição da República, bem como em decisões
reiteradas deste TJ, por melhor que seja a intenção e a disposição
do Juiz, não é possível ao Judiciário a gerência das atribuições do
Poder Executivo, sob pena de usurpação de competência, posta
de forma inflexível, constante do princípio da separação dos
poderes, mas apenas o controle dos atos comissivos e omissivos,
que, embora busquem o ideal da realização da cidadania, não
pode ser olvidada a reserva do possível, sob pena de quedar-se
inerte a desejada efetivação a decisão judicial.

 Embora se compreenda os bons propósitos do Exmº Sr. Juiz a
quo, não pode o magistrado descurar-se de conhecer e considerar
a realidade fática, bem como o sistema político-constitucional,
que não deve merecer julgamentos apressados quanto ao
princípio da eficiência administrativa, interpretando com
pessoalidade eventual sentimento popular, o que certamente
caberá em momento oportuno à própria sociedade potiguar.

 O Poder Judiciário não pode – por impedimento em balizas
constitucionais – se arvorar do poder-dever de melhorar a gestão
dos serviços públicos essenciais, assumindo a administração e o
exercício de atribuições alheias, mas apenas corrigir eventuais
ilegalidades ou desvios, repondo a paz social, na medida do
possível.



Falsos Cognatos e risco de 

burla à LC 141/2012

Art. 4o Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para
fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei
Complementar, aquelas decorrentes de:

I - pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde;
II - pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área;
III - assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal;
IV - merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados

em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso II do art. 3o;
V - saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com

recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para
essa finalidade;

VI - limpeza urbana e remoção de resíduos;
VII - preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio

ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais;
VIII - ações de assistência social;
IX - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou

indiretamente a rede de saúde; e
X - ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos

especificados na base de cálculo definida nesta Lei Complementar ou
vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde.
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 “Para saber se uma sociedade é justa, basta perguntar
como ela distribui as coisas que valoriza - renda e
riqueza, deveres e direitos, poderes e oportunidades,
cargos e honrarias. Uma sociedade justa distribui esses
bens da maneira correta; ela dá a cada indivíduo o que
lhe é devido. As perguntas difíceis começam quando
indagamos o que é devido às pessoas e por
quê”. (MICHAEL SANDEL)

 “Imaginemos, no entanto, um contrato entre duas
partes que tenham o mesmo nível de poder e
conhecimento; que se situem de forma idêntica, e não
diferente. E imaginemos que o objeto desse contrato
não seja um conserto hidráulico ou qualquer outro trato
comum, mas os princípios que governam nossa vida em
conjunto, que determinam nossos direitos e deveres
como cidadãos (...) Se você imaginar um contrato
assim, terá compreendido a concepção de Rawls de um
acordo hipotético baseado na equnimidade. O “véu de
ignorância” garante equanimidade do poder e do
conhecimento que a posição original requer.” (RAWLS in
SANDEL)



 “Se uma sociedade justa requer um forte sentimento de

comunidade, ela precisa encontrar uma forma de incutir

nos cidadãos uma preocupação com o todo, uma

dedicação ao bem comum. Ela não pode ser indiferente

às atitudes e disposições, aos “hábitos do coração” que

os cidadãos levam para a vida pública, mas precisa

encontrar meios de se afastar das noções da boa vida

puramente egoístas e cultivar a virtude cívica”

 “A justiça é invariavelmente crítica”.
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