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RESUMO 

 

Resumo: A Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo estatuto para uma 

cidadania carente de direitos. Na euforia da constituinte, inseriu-se no texto 

constitucional inúmeros direitos que exigem a ação do Estado para serem 

implementados. O presente trabalho pretende fazer uma análise de como os tribunais 

brasileiros vem tratando essas disposições constitucionais verificando como as 

decisões judiciais afetam o processo legislativo municipal. A pesquisa envolveu, 

primeiramente, o que são políticas públicas. Chegou-se à conclusão que políticas 

públicas são ações intencionais de um governo que se encontram positivadas no 

ordenamento jurídico. Após, tentou-se descobrir quais seriam as políticas públicas 

municipais, ou seja, que ações os municípios prestam a população. Ao se analisar a 

produção legislativa de cinco cidades paranaenses constatou-se que grande parte das 

leis editadas tratam do orçamento público dos municípios. Em razão de considerarmos 

os atos normativos municipais como políticas públicas, fez-se necessário o 

levantamento de ADI’s julgadas pelo órgão especial do TJ-PR. Foram levantadas 367 

ações do período dos últimos cinco anos (2013-2017). Concluiu-se que os Tribunais 

de Justiça Estaduais são órgão competentes para controlar as políticas públicas 

municipais.  

 

Palavras-Chave: Políticas Públicas. Poder Judiciário. Controle de 

Constitucionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 
 

Abstract: The 1988 Federal Constitution inaugurated a new statute for citizenship 

lacking rights. In the euphoria of the Constituent Assembly, many constitutional rights 

were included in the constitutional text that require State action to be implemented. 

The present work intends to make an analysis of how Brazilian courts have dealt with 

these constitutional provisions, verifying how judicial decisions affect the municipal 

legislative process. The present study intends to make an analysis of how the Brazilian 

courts have been treating these constitutional provisions verifying how the judicial 

decisions affect the municipal legislative process. The study has come to the 

conclusion that public policies are intentional actions of a government that is put in the 

legal system. After that, we tried to find out what the municipal public policies would 

be, and what kind actions the municipalities do to their citizens. We analyze the 

legislative production of five municipalities of Paraná. It was verified that a great part 

of the edited laws are made to deal with the public budget of the municipalities. 

Because we consider the municipal normative acts as public policies, it was necessary 

to survey ADI's judged by the special court of the TJ-PR. 367 lawsuits were taken 

during the last five years (2013-2017). The major applicants were the municipal 

mayors, due to the invasion of their competence by the Municipal Legislative. It was 

concluded that the State Courts of Justice are competent body to control municipal 

public policies. 
 
Keywords: Public policy. Judiciary branch. Judicial review. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Após vinte e quatro anos de um modelo institucional marcado pelo uso da força 

sobre o direito, a Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo estatuto para uma 

cidadania carente de direitos. Entretanto, na euforia da constituinte, após tantos anos 

de repressão, inseriu-se no texto constitucional inúmeros direitos que exigem a ação 

financeira do Estado para serem implementados (FONTE, 2015, p. 21). Direito à 

saúde, ao lazer, à moradia (EC nº 26/2000), à educação, à alimentação (EC nº 

64/2010), à previdência, entre outros. As promessas de nossa carta constitucional são 

muitas e dispendiosas. (CLÈVE, 2012, p.17) 

 Para que tais promessas não fossem puro exercício retórico, a Constituição 

aparelhou União, Estados e Municípios de competência para instituição e cobrança 

de diversos tributos. O meio para equacionar os direitos previstos com as finanças 

estatais está no orçamento público. A peça orçamentária, conjuntamente com os 

comandos gerais do ordenamento jurídico, habilita a Administração Pública à 

realização de ações para o adimplemento de ditos direitos. O orçamento definirá o 

índice efetividade dos direitos dependentes de prestações estatais. (FONTE, 2015, p. 

22.) 

 A atuação do juiz nesse campo é bastante complexa, podemos chamar atenção 

para nosso sistema de jurisdição constitucional, que exerce um papel proeminente, 

pois ostentamos um sistema de controle de constitucionalidade misto, que funde as 

experiências constitucionais norte-americana, e europeia. Se provocado pode o juiz 

declarar inconstitucional atos do poder público, a fim de sanar eventuais atos 

inconstitucionais. (CLÈVE, 2012, p.18) 

 Outra inovação da nossa Constituição Federal de 1988 foi a elevação dos 

Municípios ao status de ente federativo, garantindo a este uma autonomia maior do 

que subdivisões estatais iguais ou sinônimas em outros países. A competência dos 

municípios brasileiros para formular políticas e implementá-las é maior do que em 

outros países. Essa elevação de status do Município a ente federativo veio a causar 

problemas posteriores a administração pública. Como a lei que definia os critérios para 

a criação de municípios era de competência dos Estados brasileiros, ocorreu que, em 

Estados em que a lei era mais branda para criação, desmembramento, anexação, 
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incorporação e fusão de Municípios, houve uma expansão no surgimento de novos 

municípios a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Observando que 

o surgimento de novos municípios poderia colocar em risco a Administração Pública 

do país, que vinha se recuperando de uma crise inflacionária, em razão de que cada 

novo município gerava a necessidade do repasse de recursos da União, e ao mesmo 

tempo gerava a necessidade da criação de uma estrutura administrativa municipal, 

enquanto este não precisava prestar algum tipo de receita ou auto-sustentabilidade, 

foi promulgada a Emenda Constitucional nº 15 de 1996, que modificou o §4º do art. 

18 da Constituição Federal de 1988, transferindo a competência legislativa sobre a lei 

de criação a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios para a União 

através de Lei Complementar. Tal fenômeno ocorreu em razão principalmente da 

transferência de recursos compulsórios para os municípios. Assim, os Estados que 

tivessem mais municípios receberiam mais recursos financeiros da União que os 

Estado que apresentassem um menor número de subunidades da federação. 

(TOMIO, 2005)1 

Nos últimos anos vem se dado uma maior atenção ao que chamamos de 

políticas públicas. A expressão “políticas públicas” aparece em jornais, revistas e 

artigos na internet. Isso pode ter relação com o fato do surgimento de um contencioso 

judicial peculiar, em que são pleiteadas prestações específicas do Estado, 

consubstanciadas em obrigações de fazer. (FONTE, 2015, p. 22.) Após uma fase 

inicial em que muitas prestações foram denegadas, o Poder Judiciário veio 

modificando sua postura através dos anos e reconhecendo a plena eficácia de direitos 

prestacionais contra a Fazenda Pública, determinando providencias para realizá-los. 

(CLÈVE, 2012, p.15-30) 

Tal situação tem levado a quadros caóticos nas Administrações Públicas nos 

três níveis da federação, causando problemas nos planejamentos públicos. Existem 

relatos de que em alguns hospitais e escolas da rede pública só se consegue 

admissão mediante ordem judicial. (FONTE, 2015, p. 24.) 

 O controle judicial de políticas públicas tornou-se, assim, em pouco tempo, 

tema muito presente nas discussões acadêmicas. Segundo Celina Souza (2006a, p. 

                                            
1 Para saber mais: TOMIO, Fabricio Ricardo de Limas. Autonomia municipal e criação de governos 
locais: a peculiaridade institucional brasileira. Revista da Faculdade de Direito UFPR, v. 42, 2005.; 
TOMIO, Fabricio Ricardo de Limas. A criação de municípios após a Constituição de 1988. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, v. 1, n. SE, p. 0-0, 2005. 
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21) vários fatores contribuíram para a maior visibilidade desta área de conhecimento. 

O primeiro foi a adoção de políticas restritivas de gasto, que passaram a dominar a 

agenda da maioria dos países, em especial os em desenvolvimento. Em razão dessas 

políticas, o desenho e a execução de políticas públicas, tanto as econômicas como as 

sociais, ganharam maior visibilidade. O segundo fator é que novas visões sobre o 

papel dos governos substituíram as políticas keynesianas do pós-guerra por políticas 

restritivas de gasto. Deste modo, do ponto de vista da política pública, o ajuste fiscal 

implicou a adoção de orçamentos equilibrados entre receita e despesa e restrições à 

intervenção do Estado na economia e nas políticas sociais. Esta agenda passou a 

dominar corações e mentes a partir dos anos 80, em especial em países com longas 

e recorrentes trajetórias inflacionárias como os da América Latina. O terceiro fator, 

mais diretamente relacionado aos países em desenvolvimento e de democracia 

recente ou recém-democratizados, é que, na maioria desses países, em especial os 

da América Latina, ainda não se conseguiu formar coalizões políticas capazes de 

equacionar minimamente a questão de como desenhar políticas públicas capazes de 

impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social de grande 

parte de sua população. 

No Brasil esse fenômeno não somente ocorre em razão da mudança de 

paradigma jurídico ocorrida com a Constituição de 1988, mas também por motivos de 

ordem pragmática. Há interesse dos entes federativos, União, Estados e Municípios 

em conter, ou ao menos amenizar, o dispêndio de verbas decorrente do cumprimento 

de decisões judiciais cujo o conteúdo varia entre comprar remédios, matricular alunos, 

abrir creches, vagas em escolas, custear tratamento médico no exterior. De outro lado, 

há um conjunto de cidadãos menos favorecidos que antes não tinha acesso as 

potencialidades do sistema jurídico, mas que agora pode contar com instituições como 

a Defensoria Pública, e encontra um judiciário mais ativista. (FONTE, 2015, p. 25.) 

O objetivo deste trabalho é tentar determinar qual impacto o Poder Judiciário 

tem na formulação, implementação e controle de Políticas Públicas. A conceituação 

do termo “Políticas Públicas” foi um dos maiores desafios deste trabalho, pois 

dependendo da área de conhecimento existem diferentes conceitos e ainda não 

conseguimos chegar a um consenso do que são Políticas Públicas. O segundo 

momento de dificuldade foi determinar quais são as Políticas Públicas Municipais, ou 

seja, que tipo de programas pode a Administração de um Município implementar. E o 
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terceiro momento de dificuldade foi determinar que tipos de decisão judicial seriam um 

controle de Políticas Públicas. 

O motivo deste trabalho focar no estudo das Políticas Públicas Municipais se 

deve ao fato de que os Munícipios são o ente federativo mais próximo ao cidadão 

brasileiro. É nessa unidade federativa onde o indivíduo realiza a maioria de suas 

atividades jurídicas, ou seja, é nessa menor unidade da Federação brasileira que os 

indivíduos sentem o impacto das políticas públicas, tanto as políticas do Governo 

Federal, quando as do Governo Estadual, como as do Governo Municipal. 

Este trabalho está dividido em três partes. Na primeira parte iremos tratar 

somente dos Municípios brasileiros. Primeiro fazendo um histórico de como os 

Municípios são tratados desde o Brasil colonial até os dias atuais demonstrando assim 

sua importância. Após analisaremos a divisão de competências na Constituição de 

1988 e quais as competências reservadas aos Municípios. E em um terceiro momento, 

falaremos um pouco dos principais serviços e obras públicas municipais. Na segunda 

parte, focaremos nas Políticas Públicas, definindo o conceito de políticas públicas, os 

elementos das políticas públicas, e a relação entre os atores relacionados com a 

formulação e implementação de políticas públicas. Na terceira parte focaremos no 

Controle Judicial de Políticas Públicas, determinando parâmetros para o controle 

judicial de políticas públicas, os modelos de intervenção judicial, como o Supremo 

Tribunal Federal trata as Políticas Públicas, e como os Tribunais Judiciais, mais 

especificamente o TJ-PR, controla as Políticas Públicas dos Municípios do Estado do 

Paraná. Por fim teremos a conclusão. 

Passaremos agora a abordar os Municípios no Brasil. 
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2 OS MUNICÍPIOS NO BRASIL 
 

 

 O objetivo deste capítulo é fazer uma descrição de como os municípios são 

institucionalmente tratados no Brasil. Começamos fazendo um pequeno histórico de 

como é o tratamento jurídico e administrativo dos municípios desde o período colonial, 

demonstrando que desde aquele período histórico os municípios sofriam algum tipo 

de controle da administração central. Após, fazemos uma pequena análise de como 

os municípios são tratados em todas as Constituições brasileiras, ou seja, qual o grau 

de autonomia legislativa e administrativa eram gozadas pelos Municípios brasileiros a 

partir da Independência e Proclamação da República. Em um segundo momento 

demonstramos como são repartidas as competências na Constituição Federal de 

1988. Demonstrando quais são as competências da União, dos Estados e dos 

Municípios. A maior competência municipal é legislar acerca de sua Lei Orgânica 

Municipal, ou seja, sua Constituição. A partir daí passaremos a tratar a questão do 

Orçamento Municipal, extremamente necessário para a formulação e implementação 

de Políticas Públicas Municipais. Em um próximo momento trataremos da 

inconstitucionalidade das leis municipais, e como isso é tratado em nosso 

ordenamento jurídico, e após trataremos dos principais serviços e obras municipais. 

 

 

2.1. UM PEQUENO HISTÓRICO SOBRE OS MUNICÍPIOS: DO BRASIL COLONIAL 

À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

Ao iniciar um estudo sobre uma certa instituição política ou administrativa 

achamos importante trazer um pouco da história desta e como essa se formou. 

Instituições ao nosso ver não fazem parte de um processo evolutivo, mas de um 

processo de construção histórica em que estas buscam por responder anseios das 

sociedades em que são criadas. Por essa razão não podemos, ao estudar uma 

instituição transplantá-la para o presente e afirmar que as instituições que temos hoje 

são melhores que as instituições do passado, pois, segundo o entendimento da época 

a instituição em questão é a melhor em questão. 
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Ao propor este trabalho decidi focar-me em três pontos: os municípios, as 

políticas públicas e o judiciário. Sem mais delongas, o que apresentarei abaixo trata-

se de um estudo acerca os municípios, ou melhor dizendo uma contextualização 

histórica destes. 

Quando nos referimos a um império português, como exposto no título, 

estamos tratando do período histórico em que Portugal manteve colônias portuguesas 

por todo o globo e que hoje fazem parte de 53 países diferentes. A partir do século 

XV, Portugal inicia um processo de exploração e colonização. Este se torna uma 

cadeia de feitorias ao longo da costa Africana e Asiática em busca de ouro, escravos 

e marfim. Existem questionamentos acerca da denominação, pois o império português 

era tudo, entretanto não era contínuo. A maior parte deste era, de fato, mar. Outro 

questionamento importante se diz respeito acerca do controle exercido por Portugal 

em suas colônias, alguns autores sugerem um controle contínuo, enquanto outros 

sugerem um abandono em relação ao controle colonial. 

Antônio Manuel Hespanha (2001, p. 166-169), ao estudar este período, lança 

um conceito novo da monarquia portuguesa, em que este vai chamar de monarquia 

corporativa, em que: O poder real partilhava espaço político com poderes de maior ou 

menor hierarquia; O direito legislativo da coroa era limitado e enquadrado pela 

doutrina jurídica e pelos usos e prática jurídicas locais; Os deveres políticos cediam 

diante dos deveres morais (graça, piedade, misericórdia, gratidão) ou afetivos, 

decorrentes de laços de amizade, institucionalizados em redes de amigos e de 

clientes; Os oficiais régios gozavam de uma proteção muito alargada de seus direitos 

e atribuições, podendo fazê-los valer mesmo em confronto com o rei e tendendo por 

isso a minar e expropriar o poder real. As colônias viviam em situação de quase 

autonomia até o séc. XIX., historiografias posteriores, como por exemplo a brasileira, 

mostram os colonizadores como usurpadores, entretanto, em se tratando de história, 

não podemos dizer que foi exatamente isso que aconteceu. Do ponto de vista dos 

colonizados, portar os colonizadores como o inimigo fazia mais sentido do que portá-

los como anjos caridosos que vieram para trazer o progresso as terras ultramarinas.  

Inexistia, nesse período histórico, um modelo ou estratégia geral para a expansão 

portuguesas. 

Laura de Mello Souza (2006b, p. 11-12) aponta que a metáfora do sol e a 

sombra, forjada por Vieira no século XVII, ilustra como era governar no império 

português. Na medida que a irradiação de luminosidade permanece constante 



17 
  

enquanto a sombra varie, pode-se pensar no sol como o poder temporal dos reis. 

Assim, se a princípio as diretrizes coloniais deveriam ser seguidas, a distância 

distendia a rigorosidade em que eram aplicadas, e situações específicas coloriam-as 

com tons locais. Nessas zonas de sombra combinavam-se interesses metropolitanos 

e locais produzindo alternativas peculiares. Uma das razões para tal trata-se da 

distância percorrida pela ordem da metrópole e sua real execução. Administradores 

locais necessitavam de respostas rápidas para problemas locais, e esperar uma 

ordem da metrópole não seria adequado. Outra razão seriam os costumes e 

interesses locais. Muitas vezes as ordens da metrópole não se adequavam às 

colônias. Observa-se então uma estranha mistura de interesses metropolitanos e 

interesses locais. 

Hespanha (2001, p. 170-174) aponta que, embora as colônias tenham sendo 

ligadas a metrópole de alguma maneira, faltou uma constituição colonial unificada. 

Faltava um estatuto da população colonial. Os nascidos de portuguesas eram 

naturais, gozando de estatuto pleno de portugueses, usando o direito português e 

estando sujeitos a justiça portuguesa. Outros eram estrangeiros, libertos da 

obediência ao governo e direito portugueses. A sua única obrigação eram aceitar a 

pregação e o comércio.  Um corpo geral de direito também faltava. O primeiro decorria 

da própria arquitetura do direito comum europeu, baseada no princípio da preferência 

das normas particulares às normas gerais. A unidade política entre colônia e 

metrópole era algo somente visto na cabeça dos integrantes dos centros decisórios 

em Lisboa.  

Segundo este mesmo autor, de fato, existia uma estrutura administrativa 

centrífuga. No caso dos vice-reis e governadores, como não havia uma estrutura geral 

centralizada, não havia uma hierarquia estrita dos oficiais pelo meio do qual o poder 

real pudesse chegar a periferia. De acordo com a doutrina da época os governadores 

gozavam de um poder extraordinário. Tal como o próprio rei podiam derrogar o direito 

em vista de uma mais perfeita realização de sua missão, podiam desobedecer ao 

poder régio sempre que uma avaliação do serviço real o justificasse. Os vice-reis e 

governadores gozavam de grande autonomia. No caso dos donatários e governadores 

de capitania, estes tinham também uma larga autonomia de decisão. A maior 

atribuição dos donatários era a concessão de sesmarias. Os reis de Portugal se 

consideravam como senhores das terras do Brasil que não estivessem ocupados por 

colonos e nativos, e autorizavam os donatários a cederem essas terras a pessoas que 
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quisessem cultivá-las. As terras vagas deveriam ser dadas em sesmaria a livre-arbítrio 

do governador, isentas de impostos. Os governadores e seus ouvidores gozavam de 

plena jurisdição criminal e de uma vasta jurisdição cível.  As relações coloniais - Goa. 

Bahia, e Rio de Janeiro - tinham prerrogativas semelhantes aos tribunais supremos 

do reino. A doutrina jurídica considerava-os como tribunais soberanos “colaterais”, 

“camarais”, cujo presidente natural era o rei. Suas decisões tinham mesma dignidade 

que as decisões reais, não podendo ser revogadas ou restringidas por atos régios. 

Daí a administração da justiça constituísse uma área autônoma e auto-regulada 

porque os governadores não podiam controlar as decisões dos juízes.  As câmaras 

municipais tratavam-se de outro meio pelo qual as elites locais procuravam controlar 

a administração, um exemplo é a cidade de Macau no sul da China. A câmara de 

Macau atuava como mediador entre dois impérios sempre na ótica das elites locais. 

No caso de oficiais e servidores a venda de cargos era proibida pelas ordenações. 

Entretanto acontecia, pois no início do século XVIII um decreto real estabeleceu que 

novos ofícios fossem dados a que tivesse oferecido um “donativo a Fazenda”. Daí 

para o futuro os ofícios passaram a ser vendidos em leilão para quem mais o 

oferecesse. (HESPANHA, 2001, p. 174-189) 

Existe uma centralidade do município para a colonização portuguesa. Como 

apontado acima, a administração municipal era um dos meios pelo qual as elites locais 

faziam valer seus interesses. Trata-se de uma complexa rede de vilas e cidades com 

intensa atividade urbanizadora. Portugal apostou suas fichas no modelo local, na 

montagem de conselhos, derivados dos conselhos medievais e que para isso tinham 

competência para dizer o direito. O conselho era o formatador de um modelo 

urbanístico português e suas funções iam da organização da justiça ao controle de 

preços e pesos e medidas com os almotacés. (PEREIRA, 2013, p. 584) Bicalho (2001, 

p. 191-193) aponta como principal característica da organização municipal portuguesa 

sua grande uniformidade institucional, entretanto esta autora também aponta que em 

razão das vicissitudes locais as mesmas instituições trabalhavam de maneira distinta, 

colorindo assim o modo de governo da metrópole. Maria de Fátima Gouvêa (2001, p. 

285-316) também aponta uma centralidade na organização administrativa do governo 

português, isso baseou-se na transferência de uma série de mecanismos jurídicos e 

administrativos a distantes regiões do globo, assim, pela importação da forma de 

governo os locais sentiam-se parte da metrópole, ajudando assim na governabilidade 

das colônias, ainda que não existisse um direito único, ou um direito central. A justiça 
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era administrada pelo Concelho Camarário, sendo o sistema de governo municipal 

regido pelo regimento de 1506, texto legal que só foi alterado em 1822 com a 

emancipação política do Brasil. (PEREIRA, 2013, p.588) 

Terminamos aqui as considerações acerca dos Municípios no período colonial, 

e passaremos a tratar do tratamento dos Municípios em cada uma das Constituições 

brasileiras. Com a primeira Constituição brasileira, datada de 25.3.18242, e conhecida 

popularmente como Constituição da Mandioca, foram instituídas Câmaras Municipais 

em todas as cidades e vilas existentes “e nas mais que para o futuro se criarem” (art. 

167), com caráter eletivo e presididas pelo vereador mais votado (art. 168). A tais 

Câmaras cabia “o governo econômico e municipal das mesmas cidades e vilas” e, 

especialmente, o exercício de suas funções municipais, formação de suas posturas 

policiais, aplicação das suas rendas e todas as suas particulares e úteis atribuições” 

a serem regulamentadas por lei ordinária (art. 169). (MEIRELLES, 2008, p. 37) 

A lei em questão surgiu em 01.10.1828, e disciplinava o processo de eleição 

dos vereadores e juízes de paz, catalogando todas as atribuições da nova corporação, 

porém, subordinava as Municipalidades aos presidentes das Províncias. A lei nº 1 de 

1828 em seu art. 24 dizia: “as Câmaras são corporações meramente administrativas, 

e não exercerão jurisdição alguma” (CAMPANHOLE; CAMPANHOLE, 1976, p. 563) 

Este dispositivo, segundo Meirelles (2008, p. 37-38), revela que as elites 

provinciais não confiavam nas administrações locais. Em resumo, as Câmaras 

Municipais ficaram sem influência política e sem autonomia na gestão de seus 

interesses locais, tendo sido poucos os atos de autonomia praticados pelas 

Municipalidades, que distantes do poder central e desajudadas pelo governo da 

província minguavam no seu isolamento. As Municipalidades do Império estavam 

sufocadas, não tendo nenhuma autonomia. Tentou-se com a Lei 16, de 12.08.1834, a 

descentralização. Porém tal lei “incorreu em igual erro ao subordinar as 

Municipalidades às Assembleias Legislativas provinciais em questões de exclusivo 

interesse local (art. 10) ”. Com a Lei 105, de 12.05.1840, deu-se interpretação mais 

                                            
2 João Camilo de Oliveira Torres defende que desde a Constituição Brasileira de 1824 o Brasil já poderia 
ser considerado uma federação, uma vez que em seu art. 2º proclamava que o território brasileiro era 
dividido em províncias na forma em que se encontravam. Ao seguir a com a proclamação do Ato 
Adicional (Lei 1 de 1828) as províncias ganharam capacidade legislativa exercido pelas Assembleias.  
Havia, segundo este autor, um elemento sociológico de caráter plural, que se revelava em muitos 
movimentos e aspirações que se diziam “federais”, e cuja raiz última era o reconhecimento de que 
havia nas províncias uma vocação própria ao ar e à luz. (TORRES, José Camilo de Oliveira. A 
Formação do Federalismo no Brasil, p. 13-84.) 
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ampla aos dispositivos da Lei 16/34, tentando-se restituir algumas franquias ao 

Município. Entretanto, essa nova disposição nada adiantou, uma vez que a Lei 

Regulamentar de 1928, não previa órgãos adequados aos Municípios para o exercício 

de suas funções. 

 
Não havia um agente executivo próprio do Município; exercia parcialmente 

essas atribuições o procurador, que era mero empregado da Câmara (art.80). 

Afora o procurador, cuja atribuição principal era a de arrecadar e aplicar as 

rendas do Conselho e postular em nome da Câmara perante os juízes de paz 

(art. 81), integravam-na nove vereadores, um porteiro e um ou mais fiscais 

de suas posturas, e respectivos suplentes (art. 82-83). (MEIRELLES, 2008, 

p. 38) 

 

  Nesse período, os municípios brasileiros não detinham funções políticas e 

judiciais. As Câmaras Municipais ficaram politicamente subordinadas ao Império e às 

províncias, reduzidas, assim, ao imobilismo administrativo, econômico e político. 

(FELISBINO, 2011) 

A Constituição de 1891, segunda Constituição brasileira, e primeira da 

República, declarou os Estados-Membros soberanos e não autônomos, e daí originou-

se a imprecisão de técnica de muitas Constituições Estaduais. Essa Constituição no 

seu art. 68 previu que “Os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a 

autonomia dos Municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. ” Assim, 

as Constituições Estaduais modelaram seus municípios conforme seus interesses, 

garantindo a estes maior ou menor amplitude na administração. (MEIRELLES, 2008, 

p. 39) 

Os Municípios, na República, tornaram-se um instrumento de interesse dos 

coronéis. Victor Nunes Leal (2012) em seu livro “Coronelismo, enxada e voto: o 

município e o regime representativo no Brasil”, comprovou que os coronéis 

dominavam o poder local em favor das oligarquias estaduais. Os Municípios eram 

instrumentos de manobras para as eleições, a fim de que os governadores estaduais, 

com apoio dos coronéis, se mantivessem no poder. 

Nesse sentido esse autor diz: 

 
Ao estudarmos a autonomia municipal no Brasil, verificamos, desde logo, que 

o problema verdadeiro não é o de autonomia, mas o de falta de autonomia, 
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tão constante tem sido, em nossa história, salvo breves reações de caráter 

municipalista, o amesquinhamento das instituições municipais. A atrofia dos 

nossos municípios tem resultado de processos vários: penúria orçamentária, 

excesso de encargos, redução de suas atribuições autônomas, limitações ao 

princípio da eletividade de sua administração, intervenção da polícia nos 

pleitos locais etc. (LEAL, 2012, p.68) 

 

Durante os 40 anos de vigência da Constituição de 1981, não houve autonomia 

municipal no Brasil, os Municípios eram desestruturados e dependentes, sendo estes 

tidos como propriedade particular e curral de votos dos coronéis, que arranjavam as 

eleições ao seu bel prazer e de acordo com seus interesses. (MEIRELLES, 2008, p. 

39) 

A Constituição de 1934, a terceira constituição brasileira e a segunda 

constituição da República, trouxe de volta a discussão dos municípios. A experiência 

da Carta de 1981, demonstrou que não bastava somente a preservação do princípio 

autonômico, mas as municipalidades precisavam de rendas que assegurassem a 

realização de seus serviços públicos e possibilitassem o progresso material do 

Município. Em seu art. 13, essa Constituição previa que os municípios deveriam ser 

“organizados de forma que lhes ficava assegurada a sua autonomia em tudo quanto 

diz respeito ao seu peculiar interesse”, em especial: a) Eletividade do prefeito e dos 

vereadores. b) Decretação dos seus impostos e taxas e a arrecadação e aplicação 

das suas rendas. c) A organização dos serviços de sua competência (CF, 1934, art. 

13). O § 2º do art. 13 da Constituição de 1934 criou um sistema de partilha dos 

impostos, que seriam transferidos dos Estados aos municípios: a) Imposto de 

licenças. b) Imposto predial e territorial urbano. c) Imposto sobre diversões públicas. 

d) Impostos cedulares sobre a renda de imóveis rurais. e) Taxas sobre serviços 

municipais. Entretanto, devido a brevíssima vigência da Constituição de 1934 não foi 

possível uma apreciação dos resultados de suas inovações, tal qual da autonomia 

municipal, uma vez que três anos após a sua promulgação, ocorreu um golpe de 

Estado, coordenado por Getúlio Vargas, implantando o Estado Novo (1937-1945). 

(MEIRELLES, 2008, p. 40) 

O golpe ditatorial de 1937, impôs um novo regime político ao Brasil. O Estado 

Novo caracterizou-se pela concentração de poderes no Executivo, ou melhor no seu 

instituidor, Getúlio Vargas. Atentou sobre a autonomia municipal, cassando a 

eletividade dos prefeitos, concedendo essa possibilidade apenas aos vereadores. O 
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art. 27 deixava evidente a questão da eletividade dos prefeitos dispondo que “o 

prefeito será de livre nomeação do governador do Estado”. (CAMPANHOLE; 

CAMPANHOLE, 1976, p. 305). Entretanto, manteve a discriminação das rendas 

municipais nos moldes da Constituição de 1934, art. 13, § 2º, menos quanto ao 

imposto cedular sobre a renda de imóveis rurais. 

Hely Lopes Meirelles (2008, p. 41) ao falar sobre os Municípios na Constituição 

de 1937 diz: 

 
Pode-se afirmar, sem vislumbre de erro, que no regime de 1937 as 

Municipalidades foram menos autônomas que sob o centralismo imperial, 

porque na Monarquia os interesses locais eram debatidos nas Câmaras de 

Vereadores e levados ao conhecimento dos governadores (Lei de 1828) ou 

das Assembleias Legislativas das Províncias (Ato Adicional de 1834), que 

proviam a respeito, ao passo que no sistema inverventorial do Estado Novo 

não havia qualquer respiradouro para as manifestações locais em prol do 

Município, visto que os prefeitos nomeados governavam discricionariamente, 

sem a colaboração de qualquer órgão local de representação popular. 

 

Na Constituinte de 1946, a questão da autonomia municipal voltou ao foco, 

sendo um dos temas mais importante no debate entre os parlamentares. Segundo 

Hely Lopes Meirelles (2008, p. 42), “Na Constituinte o Municipalismo ganhou corpo e 

veio a refletir-se na Constituição de 1946 sob o tríplice aspecto político, administrativo 

e financeiro. ” Os constituintes, que participaram da elaboração da Constituição de 46, 

promoveram uma distribuição dos poderes, retirando o grande poder concentrado nas 

mãos do Executivo. Essa distribuição dos poderes e descentralizou a administração, 

repartindo-a entre a União, os Estados-Membros e os Municípios. Esse processo de 

descentralização dos poderes (entre a União, os Estados e os Municípios), não 

comprometeu a federação e nem feriu as autonomias estadual e municipal. Os arts. 

29 e 30 da Constituição de 1946 ainda previam a distribuição das rendas públicas com 

o escopo de impedir que o legislador ordinário não modificasse seu destino. No âmbito 

político, o município integrou no sistema eleitoral e dispôs seus órgãos (Legislativo e 

Executivo) em simetria com os poderes da Nação. 

A Constituição Brasileira de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1 de 1969, 

caracterizaram-se por suas normas centralizadoras e pelo acúmulo de poderes no 

Executivo. O regime federativo foi mantido em termos mais restritos que nas 
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Constituições anteriores, e as autonomias municipal e estadual foram asseguradas. 

Entretanto, os atos institucionais e as Emendas Constitucionais, que se seguiram, 

limitaram os Municípios tanto no plano político, como no plano administrativo e 

financeiro. A Emenda Constitucional nº 1 de 1969, manteve a autonomia municipal 

através da eleição direita dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, conforme o 

disposto no art. 15, I; pela administração própria no que diga respeito ao peculiar 

interesse do município, de acordo com o art. 15, II; pela decretação e arrecadação 

dos tributos de sua competência juntamente com a aplicação de suas rendas, 

conforme o art. 15, II, “a”; e pela organização dos serviços públicos locais, de acordo 

com o art. 15, II, “b”. Entretanto, tornou obrigatória a nomeação dos prefeitos das 

Capitais, das Estâncias Hidrominerais e dos Municípios declarados de interesse da 

Segurança Nacional (art. 15 § 1º, a – b); sujeitou os subsídios dos vereadores aos 

limites e critério estabelecidos em lei complementar federal (art. 15 §2º, com redação 

da EC 4/75); ampliou os casos de intervenção do Estado no Município no §3º, “a”- “f” 

do art. 15; limitou o número de vereadores a 21 na proporção do eleitorado local, 

conforme disposto no art15 §4º; impôs a fiscalização financeira e orçamentária 

mediante controle externo da Câmara Municipal e interno da Prefeitura, contando com 

o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ou algum órgão a que fosse incumbida 

essa função (art. 16, §1º), somente admitindo a rejeição do parecer do Tribunal ou 

órgão pela maioria de dois terços dos vereadores que compunham a Câmara (art. 16, 

§2º), limitando a criação de Tribunais de Contas aos Municípios com populações 

superiores a dois milhões de habitantes e renda superior a quinhentos milhões de 

cruzeiros, (art. 16, §3º). (MEIRELLES, 2008, p. 43) 

A Constituição de 1967 (com a EC 1/69), discriminou os impostos municipais 

em seu art. 24, sendo eles o imposto de propriedade predial e territorial urbana (IPTU 

– art. 24, I) e o imposto sobre serviços (art. 24, II). Entretanto, atribuiu à lei 

complementar federal o estabelecimento de normas gerais de direito tributário e 

regulamentação constitucional ao poder de tributar, no art.18, §1º. Manteve, ainda, a 

faculdade de instituir e arrecadar contribuições de melhorias no art. 18, I-II; proibiu que 

a hipótese de incidência de uma taxa fosse a mesma para a incidência de um imposto 

no art. 18, §2º; vedou tanto aos Estados quanto aos Municípios a instituição de 

empréstimo compulsório no §3º do art. 18; e por consequência, no art. 42, inciso IV e 

VI, criou restrições ao endividamento externo e interno de Estados e Municípios, 

sujeitando-o a amplo controle pelo Senado Federal. (MEIRELLES, 2008, p. 43-44) 
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A Constituição de 1967 (com a EC 1/69), deu participação aos Municípios no 

produto de impostos da União e do Estado, a saber, no art. 25, II, §§1º e 2º, no Fundo 

de Participação dos Municípios; e no art. 26 ao dispôs que: “A União distribuirá aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I- quarenta por cento do produto da 

arrecadação do imposto sobre lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos; II- 

sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre energia; e III- noventa 

por cento por cento do produto da arrecadação do imposto sobre minerais do País.” 

No art. 23, §8º dispôs que: “Do produto da arrecadação do imposto mencionado no 

item II (imposto sobre circulação sobre mercadorias), oitenta por cento constituirão 

receita dos Estados e vinte por cento, dos municípios. ” No art. 24, § 1º previu que 

“pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto mencionado no item 

III do artigo 21 (propriedade territorial rural), incidente sobre os imóveis situados em 

seu território.”; e § 2º: “Será distribuído aos municípios, na forma que a lei estabelecer, 

o produto da arrecadação do imposto de que trata o item IV (renda de proventos de 

qualquer natureza) do artigo 21, incidente sobre rendimentos do trabalho e de títulos 

da dívida pública por eles pagos, quando forem obrigados a reter o tributo”. 

(MEIRELLES, 2008, p. 44) 

Meirelles (2008, p. 44) aponta que a modificação do sistema tributário 

introduzida pela Constituição de 1967 (com a EC 1/69), teve o mérito de distribuir 

melhor a renda pública entre as entidades estatais, entretanto, o critério adotado de 

distribuição fixa e uniforme de 20% na participação no imposto estadual de circulação 

de mercadorias criou grande disparidade entre Municípios industrializados e 

Municípios agrícolas, ficando os industrializados em melhor situação que os agrícolas. 

O sistema tributário da Constituição de 1967 (com a EC 1/69) corrigiu as várias 

distorções da tributação municipal, impedindo que impostos e taxas se proliferassem 

tendo como base de cálculo o mesmo fato gerador, o que sobrecarregava o 

contribuinte e tumultuava as finanças municipais. 

A Constituição Brasileira de 1988, a sétima Constituição brasileira, em seu 

primeiro artigo, integrou os municípios brasileiros na federação como entes federados. 

Hely Lopes Meirelles comemorou, dizendo que esta constituição corrigiu as falhas das 

anteriores, integrando o município na federação como entidade de terceiro grau (arts. 

1º e 18º da CRFB/88), uma vez que este sempre fora pela essencial da organização 

político-administrativa brasileira. (MEIRELLES, 2008, p. 44-45) 
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O art. 18 da Constituição Federal de 1988, que trata da à organização político-

administrativa, qualifica os municípios como entes federados. Nas Constituições 

anteriores, o Brasil era formado pela união dos Estados, do Distrito federal e dos 

Territórios. Logo, a Constituição de 1988 representou um marco no processo de 

descentralização política no Brasil, ao reconhecer os municípios como entes da 

federação e ao atribuir-lhes maiores competências. (FELISBINO, 2011) 

A Constituição Federal de 1988 tem como característica a ampliação da 

autonomia municipal, em três aspectos, a saber, político, administrativo e financeiro, 

conforme o disposto nos artigos 29 a 31, 156, 158 e 159, outorgando-lhe o poder para 

elaborar sua Lei Orgânica. (MEIRELLES, 2008, p. 44-45) 

O mais importante da Constituição de 1988, no que diz respeito ao processo 

de autonomia dos municípios, está no art. 29, que dispõe: “O município reger-se-á por 

lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada 

por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará”. Esse artigo 

coloca o município, em relação a sua autonomia, em uma posição privilegiada, uma 

vez que não está mais subordinado a qualquer autoridade estadual ou federal no 

desempenho de suas atribuições. Os municípios, ainda, dentro de sua competência 

privativa, podem “legislar sobre assuntos de interesse local” (conforme o disposto art. 

30, I), em substituição à tradicional expressão “peculiar interesse”, que acompanhava 

todas as Constituições anteriores. (FELISBINO, 2011) 

A Constituição vigente ainda aplicou a competência impositiva em relação aos 

tributos em seu art. 156, e nos artigos 158 e 159 § 3º aumentou a participação dos 

municípios nos impostos partilhados. (MEIRELLES, 2008, p. 45) 

 

 

2.2   A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 

Os Municípios brasileiros passaram a ter maior importância com a promulgação 

da Constituição de 1988. Em seu art. 1º, a atual Constituição Federal dispõe que: “a 

República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal” e em seu art. 18 que “a organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”. 
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Com a Constituição Federal de 1988 o Município brasileiro passa a ser um ente 

federativo de natureza político-administrativa integrante da União e não só resultante 

da descentralização administrativa do Estado. A federação brasileira passa a ter uma 

divisão tricotômica, em vista a existência de um terceiro nível na composição do nosso 

Estado Federal: a União (ordem central-total), os Estados Membros (ordens 

regionais), e os Municípios (as ordens locais). Sendo o Estado Federal um modelo de 

organização onde se encontra a União de comunidades públicas dotadas de 

autonomia constitucional, pode-se aferir que sobre um mesmo território e uma mesma 

população incidem várias ordens estatais, que constituem as várias ordens 

governamentais, de tal forma que o poder não se concentre nas mãos de um único 

ente, mas que se reparta entre as pessoas jurídicas de direito público interno que a 

compõem. Essa múltipla incidência, de várias ordens estatais sobre uma mesma 

população, só se torna possível em virtude da repartição de competências prevista na 

Constituição Federal, para que não exista conflito entre o ordenamento da União e o 

dos outros entes coletivos que a constituem. (FERRARI, 2005. p. 58) 

Ao analisar essa divisão de competências Pinto Ferreira afirma que: 

 
O texto constitucional efetua uma repartição de competência entre três 

ordenamentos governamentais diversos: o federal, o estadual e o municipal. 

O Município brasileiro está dotado de autonomia, o que pressupõe não só um 

governo próprio como a titularidade de competências privativas, não podendo 

estas ser invadidas nem pela União nem pelos Estados. (FERREIRA, 1992, 

p. 53)  

 

O ordenamento da União é geral-total, pois, se estende por todo o território 

nacional, porém, é limitado quanto a sua competência definida pela Constituição 

Federal. A partir do art. 18 da Constituição Federal de 1988, acima mencionado, nossa 

Constituição reparte competências entre as pessoas jurídicas de direito público interno 

que compõem o Estado brasileiro, tendo sido esta distribuição feita de modo muito 

complexa. Da análise de nossa Carta, a impressão que se tem é que o que parece 

propiciar nossa repartição de competências é a predominância de interesse, cabendo 

à União as matérias de interesse nacional ou geral, aos Estados-Membros as matérias 

de interesse regional e aos Municípios as matérias de interesse local. (FERRAI, 2005, 

p. 58-59) 
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José Afonso da Silva (2012, p. 478) aponta três técnicas de repartição de 

competência adotadas nas federações atuais, a saber: (a) a Constituição enumera os 

poderes da União, reservando aos Estados os poderes remanescentes. Essa técnica 

é adotada pelo Brasil, EUA, Suíça, Argentina, México e Austrália, sendo a técnica mais 

utilizada; (b) a Constituição atribui poderes enumerados aos Estados-Membros e a 

União fica com os poderes remanescentes. Essa técnica é adotada pela Federação 

do Canadá; (c) a Constituição enumera taxativamente as competências das entidades 

federativas. Essa técnica é adotada pela Índia e pela Venezuela, e ainda pelo Brasil, 

para a repartição de rendas tributárias (arts. 145 a 162 da CRFB/88). 

Ainda sobre a repartição de competências, Tomio, Ortolan e Camargo (2010, 

p. 73-100), através de pesquisa documental compararam oito Federações (Alemanha, 

Argentina, Austrália, Áustria, Brasil, Estados Unidos, Índia e Suíça) com a seguinte 

metodologia: (a) interpretação dos textos constitucionais federais das referidas 

Federações a partir dos parâmetros fixados nos artigos 21 a 24 da Constituição 

brasileira e da literatura especializada, (b) construção de indicadores para 

comparação das competências legislativas e administrativas que consideram o 

conteúdo (matéria) e a extensão (participação de um ou mais entes federativos), 

agrupando-as em trinta competências legislativas e treze competências 

administrativas, (c) adoção do critério descentralização/centralização para mensurar 

a hierarquização, sendo o valor “0’ a máxima descentralização concedida às unidades 

subnacionais e o valor “3” a máxima centralização na União. A conclusão do estudo 

demonstrou que o Brasil, juntamente com a Áustria, é a federação mais centralizada 

em quase todos os aspectos de distribuição de competências legislativas e 

administrativas comparadas. E que que a consolidação dos elementos normativos 

federais foi muito variável de Federação a Federação, resultando na formação de 

modelos federativos mais centralizados ou descentralizados. 

 

Gráfico 1 - Relação entre competências legislativas e administrativas 
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Fonte: Tomio, Ortolan e Camargo (2010).3 

 

Tomio, Camargo e Ortolan (2011), em pesquisa diversa comparando autonomia dos 

Municípios brasileiros em relação a municípios de outros países fazem a seguinte 

constatação: 
Primeiro, observando somente o eixo das ordenadas, é fácil verificar que, 

com exceção da Índia, todas as outras federações constituíram a autonomia 

dos governos locais com menor grau de institucionalização que o Brasil, 

segundo o status jurídico do texto normativo que as concedeu. Ou seja, todos 

os três aspectos mensurados (autonomia, variação no tipo/forma e 

organização institucional), no caso brasileiro, são definidos uniformemente a 

todos os municípios na constituição federal. Como resultado, 

independentemente de variações sócio-econômicas (população, 

urbanização, desenvolvimento, etc.) e/ou de decisões políticas estaduais, há 

só um tipo/forma de governo local (o Município), com as mesmas instituições 

e autoridades locais (prefeitura, gabinete, câmara de vereadores, etc.) e 

mesmo nível de autonomia. Tal grau de rigidez na institucionalização, como 

a elevação a ente federativo, é algo incomum quando se observa o direito e 

as instituições comparativamente. (TOMIO, et al. P. 53-92) 

 

Outra constatação que estes autores fazem é que:  

 

                                            
3 TOMIO, F. R. L. ; ORTOLAN, M. ; CAMARGO, F. S. . Análise comparativa dos modelos de repartição 
de competências legislativas nos estados federados, p. 83. 
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Segundo, a comparação das prerrogativas de autonomia dos governos locais 

(eixo das abscissas) revela que, na média, as atribuições que permitem gerir 

os negócios locais são mais elevadas no Brasil que qualquer outra federação 

aqui comparada. Certamente, há casos específicos, por delegação de 

constituições ou lei estaduais, de governos locais em outras federações com 

maior autonomia financeira, administrativa e política que o Município 

brasileiro. Entretanto, em média, nenhum conjunto de governos locais de 

outras federações possui maiores prerrogativas de autonomia que os 

governos municipais do Brasil. Porque, como descrito, só há, formalmente, 

uma forma de autonomia local no Brasil: a de ente federativo. (TOMIO, et al., 

2011, p. 53-92) 

 

Gráfico 2 – Autonomia dos governos locais (Prerrogativas/Institucionalização) 
 
 

 
Fonte: Tomio, Ortolan e Camargo (2011). 

 
 

Como dito acima, o Brasil adota a primeira das técnicas, enumerando os 

poderes da União, reservando aos Estados os poderes remanescentes, conforme o 

disposto nos arts. 21 a 25, da Constituição Federal de 1988, porém, utiliza-se da 

terceira técnica, enumerando taxativamente as competências das entidades 

federativas em relação a repartição de rendas tributárias (art. 145 a 162 da CRFB/88). 

O art. 21 da Constituição enumera as competências administrativas da União. 

Já o art. 22 traz as competências legislativas privativas da União. O art. 23 da traz as 
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competências administrativas comuns da União, Estados, do Distrito Federal, e dos 

Municípios. E o art. 24 diz respeito as competências legislativas concorrentes entre 

União, Estados e Distrito Federal. O art. 25 §1º, da CRFB/884 deixa as competências 

remanescentes para os Estados-Membros. O art. 29 da CRFB/88 trata da organização 

administrativa dos Municípios, enquanto o art. 30 da CRFB/885 trata das competências 

administrativas e legislativas dos Municípios dando a estes poderes definidos 

indicativamente. (SILVA, 2012, p. 479) 

Em matéria tributária, a competência da União, Estados e Municípios são 

expressas e enumeradas nos arts. 153, 155 e 156 da CRFB/88. Entretanto, em 

relação à União, nossa Carta prevê ainda além do disposto no art. 153 uma 

competência residual, prevista no art. 154, I, quando diz que a União poderá instituir 

“mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que 

sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 

discriminados nessa Constituição” e uma competência extraordinária no art. 154, II 

que autoriza a União a instituir, quando “na iminência ou no caso de guerra externa, 

impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os 

quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua 

criação.”(FERRARI, 2005, p. 60) 

A nossa Constituição ainda prevê a competência concorrentes sobre certas 

matérias no seu art. 24. Entende-se como competência concorrente a possibilidade 

de atuação de mais de um ente federativo sobre determinada matéria. Essa atuação 

deve ser repartida entre normas gerais e normas especiais, competindo a União 

estabelecer normas gerais sobre essas matérias e aos Estados-Membros e os 

Municípios editar normas específicas aplicáveis as suas regionalidades. (FERRARI, 

2005, p. 61) 

José Afonso da Silva (2006, p. 67) ao conceituar normas gerais assim as define:  

 
Normas gerais são, portanto, normas de leis, ordinárias ou complementares, 

produzidas pelo legislador federal nas hipóteses previstas na Constituição, 

que estabelecem princípios e diretrizes da ação legislativa da União, dos 

Estados e dos Municípios. 

                                            
4 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 
os princípios desta Constituição.  
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.  
5 Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
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O art. 24, § 1º da CRFB/88 dispõe que “No âmbito da legislação concorrente, a 

competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais”, cabendo aos outros 

entes federativos à legislação dos pormenores, conforme seu § 2º quando diz que “A 

competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 

suplementar dos Estados”. 

A competência suplementar é mais de um tipo de competência disposta pela 

atual Constituição brasileira, sendo necessário fixar seus contornos, bem como 

esclarecer no que essa competência consiste. Segundo Ferrari, a competência 

suplementar visa suprir a competência própria da União, ou seja, quando se trata de 

competência concorrente a competência da União limitar-se-á às normas gerais, mas 

aos Estados-Membros cabe suplementar essa atividade (conforme o próprio art. 24, 

§ 1º). Ausente o exercício da competência por parte da União, o Estado pode 

estabelecer normas gerais, preenchendo a lacuna deixada pela legislação federal e 

isto no exercício de uma competência legislativa plena. Porém no caso de 

superveniência de legislação federal competente, suspenderá a eficácia da lei 

estadual sobre a matéria (art. 24, § 4º), que só poderá legislar complementarmente no 

exercício dessa competência, dispondo sobre pormenores da legislação federal às 

suas peculiaridades. (FERRARI, 2005, p. 61) 

Ao tratar sobre mesma temática Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2009, p. 55) 

diz o seguinte: 

 
Por vezes, a mesma matéria é deixada ao alcance de um (União) ou de outro 

(Estados - Distrito Federal). Fala-se então em competência concorrente. De 

acordo com a Constituição em vigor (art. 24 §1º), neste campo cabe à União 

apenas estabelecer as normas gerais. Consequentemente cabe aos Estados 

(ou ao Distrito Federal) complementar essas normas gerais, adaptando-se às 

peculiaridades locais (art. 24 §2º). Se, todavia, inexistem as normas gerais 

editadas pela União, pode o Estado, exercendo a chamada competência 

supletiva, estabelecer as próprias normas gerais (art. 24, § 3º), as quais 

perderão eficácia quando vier a ser editada a lei federal de normas gerais 

(art. 24 §4º) 

 

Deve-se notar que nossa Constituição, ao criar a competência concorrente, 

contemplou somente a União, os Estados-Membros e o Distrito Federal, não incluindo 
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o Município. Porém, apesar de o caput do artigo tratar da competência concorrente, 

em relação ao Distrito Federal, este não dispõe sobre competência suplementar não 

incluindo o Distrito Federal como titular. Entretanto, o melhor entendimento leva à 

equiparação dos entes federativos relacionados no caput do art. 24, pois, caso 

contrário, em relação ao Distrito Federal, a competência estaria totalmente esvaziada. 

(FERRARI, 2005, p. 62) 

Ao se analisar o art. 30. II da CRFB/88 percebe-se que o Município possui 

competência suplementar, pois, compete a ele “suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber”. No âmbito da competência concorrente prevalecerá a da 

União sobre a dos Estados-Membros e Distrito Federal, assim como no caso da 

competência suplementar dos Municípios a legislação federal e a estadual 

prevalecerão sobre a municipal.  

O art. 23 da CRFB/88 trata do que denomina competência comum, isso 

significa que em relação às matérias tratadas nesse artigo poderão dispor em comum 

a União, os Estados-Membros, o Distrito Federal e os Municípios. São, na verdade, 

normas programáticas, de conteúdo administrativo, que dependerão de lei 

complementar nacional para fixar as condições de cooperação entre os entes 

federativos, visando ao “equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 

nacional”. (FERRARI, 2005, p. 62) 

Os Estados-Membros, além das competências remanescentes, comuns e 

concorrentes, têm a chamada competência autorizada, que pode ser instituída por lei 

complementar nacional e incidir sobre questões específicas das matérias relacionadas 

como de competência privativa da União, de acordo com o disposto no art. 22 da 

CRFB/88. 

Em se tratando das competências dos Estados-Membros, temos o disposto no 

art. 25, § 2º da CRFB/88, que dispõe enumeradamente sobre competências dos 

Estados, dizendo que cabe a estes explorar diretamente ou mediante concessão, os 

serviços locais de gás canalizado, e ainda, segundo o § 3º do mesmo artigo a 

faculdade de “instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, 

o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”. (FERRARI, 

2005, p. 63) 
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Tendo estudado a repartição de competências na Constituição Federal de 1988 

vamos passar agora a discutir as duas mais importantes leis municipais: a Lei 

Orgânica Municipal e o Orçamento Municipal. 

 

 

2.3 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 

 

 

A mais importante competência legislativa do Município é a de elaborar sua Lei 

Orgânica, pois esta estabelece quais as matérias de competência privativa municipal, 

estabelece o processo legislativo das leis em geral, tal como a da lei orçamentária. 

Trata-se, portanto, da “Constituição Municipal”, em comparação com a Constituição 

Federal. (FERRARI, 2005, p. 107-108) 

 Essa competência vem prevista no art. 29 da Constituição Federal de 1988, 

que diz: “O Município reger-se-á por Lei Orgânica, votada em dois turnos, com 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os preceitos seguintes (...)”. 

 Segundo Ferrari (2005, p. 108), a atual Constituição acabou com a polêmica de 

que a Lei Orgânica dos Municípios deveria ser elaborada pelos Estados-Membros. 

Agora, com cada Município elaborando sua Lei Orgânica, cada um poderia adequar 

sua organização às suas próprias necessidades, o que era muito difícil quando as Leis 

Orgânicas eram elaboradas pelo Estado, de forma única para todos os Municípios, 

ignorando diferenças econômicas, sociais, culturais e demográficas. Uma Lei 

Orgânica criada pelo próprio Município atenderia melhor suas necessidades, 

entretanto não se pode olhar para esta capacidade como algo divino que resolveria 

todos os problemas que afligem a entidade municipal, como criar riqueza e combater 

a pobreza. “A capacidade legislativa municipal não tem poderes para eliminar vícios 

estruturais, imobilismo e ausência de iniciativas construtivas, menos ainda suprir o 

despreparo dos Prefeitos”. 

 A lei Orgânica do Município ainda organiza a Administração e a relação entre 

os órgãos do Executivo e Legislativo, disciplinando a competência legislativa do 

Município, observadas as vicissitudes locais, bem como sua competência comum, 

disposta no art. 23 da Constituição Federal de 1988 e sua competência suplementar, 
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prevista no art. 30, II. Nesse sentido, o Município, ao elaborar seus órgãos, e seus 

poderes deve observar os limites contidos nas Constituições Federal e Estadual, e o 

que está disposto no art. 29 da Constituição de 1988. 

 A Lei Orgânica do Município tem como característica sua rigidez, uma vez que 

é votada em dois turnos, com um intervalo mínimo de dez dias e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara dos Vereadores, sendo ao final promulgada. Assim, 

cabe à própria Lei Orgânica estabelecer regras para sua alteração, visto que, só 

poderá ser alterada se obedecido o mesmo processo que a criou. Devido a este status, 

diz-se que a Lei Orgânica é hierarquicamente superior a legislação ordinária 

municipal, devendo esta, se estiver contrária ao disposto na Lei Orgânica ser 

declarada ilegítima, ou inválida pelos Órgãos do Poder Judiciário dos Estados-

Membros (TJ’s), uma vez que o Município não tem competência para o exercício de 

função jurisdicional. (FERRARI, 2005, p. 109) 

 A Lei Orgânica independe de sanção pelo Executivo, sendo promulgada pela 

Câmara Municipal. A razão pela qual a Lei Orgânica do Município não é chamada de 

Constituição Municipal deve-se ao fato de termos adotado a doutrina francesa, 

correspondente a Lei Complementar, que são leis que organizam os serviços 

administrativos necessários ao perfeito funcionamento do Estado constitucional. 

(FERRARI, 2005, p. 110) 

 Discussões aparte sobre a atual denominação, a CRFB/88 determina que o 

Município deve ser organizar através de Lei Orgânica de sua própria competência, 

devendo estas serem limitadas segundo o disposto na Constituição Federal e 

Estadual e o art. 29 da CRFB/88. 

 A Lei Orgânica adquire, assim, status de lei fundamental do Município, o 

Constituinte escolheu denominar Lei Orgânica, em razão de talvez reconhecer que os 

Municípios são entidades criadas dentro dos Estados-Membros e, por isso, presos às 

suas normas e os limites constitucionais. Nesse sentido, podemos citar a antiga 

redação do § 4º do art. 18 da Constituição Federal de 1988 que apontava como 

competência dos Estados legislar acerca da criação de novas entidades municipais. 

(FERRARI, 2005, p. 112) 

 Os municípios não têm representação nos Órgãos do Poder Legislativo da 

União (Senado e Câmara dos Deputados), e não detêm um Poder Judiciário próprio, 

nesse sentido, indagamos de que assuntos se tratariam na Lei Orgânica Municipal. A 

competência do Município se resume a legislar sobre assuntos de interesse local, e 
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sua competência sobre eles se exerce de forma privativa. “Interesse local” foi a 

expressão que veio a substituir a expressão “peculiar interesse do Município” das 

Constituições anteriores. O problema se dá ao tentar-se definir do que se trata 

interesse local. 

 Hely Lopes Meirelles (2008, p. 111) ao conceituar interesse local nos dá a 

seguinte lição: 

 
Interesse local não é interesse exclusivo do Município; não é interesse 

privativo da localidade; não é interesse único dos munícipes. Se se exigisse 

essa exclusividade, essa privatividade, essa unicidade, bem reduzido ficaria 

o âmbito da Administração local, aniquilando-se a autonomia de que faz praça 

a Constituição. Mesmo porque há interesse municipal que não o seja 

reflexamente da União e do Estado-membro, como, também, não há 

interesse regional ou nacional que não ressoe nos Municípios, como partes 

integrantes da Federação Brasileira. O que define e caracteriza o “interesse 

local”, inscrito como dogma constitucional, é a predominância do interesse do 

Município sobre o do Estado ou da União. 

  

Nesse sentido, a lei municipal deve prevalecer nas matérias que demonstrem 

interessar apenas ou preponderantemente o Município, sendo que lei federal ou 

estadual não pode violar esse campo de autonomia, correndo o risco de ser declarada 

inconstitucional por estar contra o disposto na CRFB/88. Importante ressaltar que 

interesse local não significa dizer interesse único e privativo do Município, uma vez 

que não existe interesse local que não seja reflexamente da União ou dos Estados 

Membros, como não há interesse nacional ou regional que não se demonstre nos 

Municípios, como parte integrante da Federação. (FERRARI, 2005, p. 114-115) 

 Apesar do Município não poder dispor acerca de matérias de competência da 

União ou dos Estados, estes podem editar normas dentro dos moldes Federais e 

Estaduais de modo a disciplinar a lei conforme suas necessidades locais. Um exemplo 

disso é que os Municípios podem regular o horário de comércio local, conforme 

disposto na Súmula 419 do STF: “Os Municípios têm competência para regular o 

horário de comércio local, desde que não infrinjam leis federais ou estaduais válidas”.6 

 Iremos tratar acerca das principais atividades legislativas dos municípios mais 

à frente nesse trabalho, mais especificamente no ponto 2.6. Passaremos agora a 

                                            
6 STF. Súmula 419. 
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tratar um pouco da segunda lei mais importante nos Municípios a Lei do Orçamento, 

ou o Orçamento municipal. 

 

 

2.4 O ORÇAMENTO MUNICIPAL 

 

 

No intuito de fornecer aos Estados e Municípios os recursos necessários ao 

desempenho de suas atribuições, a Constituição Brasileira de 1988 complementou a 

repartição de competência tributária, com um sistema de quotas em participação. 

(FERREIRA FILHO, 2009, p. 65) 

A divisão de rendas é a medida da autonomia dos entes federados. Nossa 

Carta reparte rendas entre seus entes componentes, atribuindo a criação, o 

lançamento e a cobrança de tributos à União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 

No intuito de fornecer aos Estados-Membros e Municípios recursos necessários ao 

desempenho de suas atribuições, dispôs, além da repartição de competências 

tributárias, sobre um sistema de transferência de parcelas da arrecadação de 

impostos da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como dos Estados 

aos respectivos Municípios, com destinação específica, e, ainda, um sistema de 

quotas de participação de acordo com o disposto nos arts. 159 a 162 da Constituição 

Federal de 1988. (FERRARI, 1993, p. 100) 

Entende-se que o sistema de repartição de competência tributária tem a 

vantagem de assegurar a autonomia dos Estados e Municípios, uma vez que 

assegura renda tributária independente de qualquer condicionamento. Entretanto tem 

uma desvantagem: não serve para a redistribuição de rendas, ou para a igualização 

de recursos, visto que os tributos privativos apenas rendem onde há matéria 

econômica para tributar. Assim, em regiões pobres, esses tributos rendem pouco, 

porque lá lhes falta o substrato econômico. Em consequência, esse sistema tende a 

estimular a acentuação dos desníveis econômicos. Em razão de no Brasil existir uma 

disparidade econômica extremamente grande entre as regiões, entendeu-se 

conveniente estabelecer um sistema de quotas de participação, pelas quais se 

assegurassem às unidades mais pobres recursos suficientes para impedir o 

crescimento dos desníveis e, se possível sua atenuação. Assim, por este sistema, o 

produto de certos tributos é partilhado entre quem tem a competência para criá-lo, 
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lançá-lo e arrecadá-lo, entre outras entidades, redistribuindo esse produto, em função 

de diferentes critérios. Assim, o produto da arrecadação do imposto de renda recolhido 

na fonte sobre rendimentos pagos pelos Estados e Distrito Federal lhes pertence, 

respectivamente (art. 157, I). Também, se a União criar imposto novo, pelo exercício 

de sua competência prevista no art. 154, I, deverá destinar aos Estados e ao Distrito 

Federal vinte por cento de sua arrecadação (art. 157, II). Por outro lado, compete aos 

Municípios cinquenta por centro do produto da arrecadação do imposto da União 

sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados (art. 158, 

II). Pertence também aos Municípios cinquenta por centro da arrecadação do imposto 

estadual sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios 

etc. (art. 158, III). Segundo ainda o disposto no art. 159, I, “a”-“c”, do produto da 

arrecadação de determinados impostos da União, percentuais definidos pela 

Constituição serão entregues aos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito 

Federal, bem como ao dos Municípios, e destinados a programas de financiamento 

ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com privilégio para o 

setor semiárido do Nordeste, ao qual se destinará metade dos recursos cabíveis à 

Região. (FERREIRA FILHO, 2009, p. 65-66) 

O art. 31 de nossa Constituição disciplina a fiscalização financeira e 

orçamentária no âmbito municipal sendo esta exercida mediante controle interno pelo 

próprio Executivo, e mediante controle externo pela Câmara Municipal. Sendo que o 

controle externo será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou 

do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 

(FERRARI, 1993, p. 100) 

A questão orçamentária está diretamente associada à autonomia municipal, 

sendo inerente a ela. A CRFB/88 inova ao trazer um novo modelo orçamentário 

composto por três instrumentos interdependentes de planejamento de ações de 

governo: O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA). (VIGNOLI, 2008, p. 809-810) 

 O PPA, que tem vigência de quatro anos, deverá conter a previsão das 

despesas de capital, o custeio decorrente destas despesas, e também a previsão das 

despesas decorrentes de novos programas de duração continuada. Sendo, desta 

maneira, o ponto de partida do plano de governo. Enquanto isso, a LDO definirá as 

metas e as prioridades da administração para o exercício subsequente, estabelecendo 

as diretrizes para a elaboração da LOA. A LDO é o canal de comunicação entre o PPA 
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e a LOA, ordenando, assim, o ciclo orçamentário. A Lei Orçamentária Anual (LOA) 

deverá apresentar os recursos previstos e distribuídos em programas, projetos e 

atividades de acordo com as diretrizes definidas na LDO, que deverá estar de acordo 

com as prioridades estabelecidas no PPA. (VIGNOLI, 2008, p. 811) 

Logo, o modelo orçamentário brasileiro estabelece procedimentos 

padronizados a serem seguidos pelos entes da Federação para efetuarem suas 

despesas e arrecadarem suas receitas. Estes procedimentos são disciplinados pela 

Lei 4.320/64, na CFRB/88, e na Lei Complementar 101/2000, também conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A partir da LRF os entes federativos 

passaram a estar preparados para administrar as finanças de forma muito mais 

planejada, criando controles eficientes sobre a receita e as despesas públicas. 

(VIGNOLI, 2008, p. 811) 

Quando se fala em receitas, não se pode deixar de falar do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM). Criado em 1967, este era formado por 10% do 

produto arrecadado do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, e sua repartição se dava de modo inversamente proporcional à 

população de cada Município. A lógica era que em razão dos pequenos Municípios 

não possuírem a mesma capacidade de arrecadação das cidades mais populosas, 

receberiam uma parcela maior dessas transferências, a fim de que possibilitasse uma 

melhor distribuição regional da receita tributária. A lógica de repartição do FPM, que 

não podia ser outra considerada as disparidades regionais e a necessidade de 

transferir recursos para regiões menos desenvolvidas, continuou a mesma, 

beneficiando as cidades menos populosas. (VIGNOLI, 2008, p. 812-813) 

Outra questão a ser comentada é a guerra fiscal, a fim de se trazer 

investimentos para o Município. O principal imposto de competência municipal que 

permite tal fomento da atividade industrial é o ISS, previsto no art. 156, III, da 

CRFB/88. Antes da EC 37/2002 os Municípios podiam fixar a alíquota que bem 

entendessem para o ISS. Entretanto, com a edição de tal Emenda Constitucional e a 

Lei Complementar 116/2003 os Munícipios ficaram restritos a tributação, ou não 

tributação. (CARRAZZA, 2008, p. 782-803) 

 Em razão dos Municípios estarem mais próximos de seus problemas regionais, 

as crescentes demandas apresentadas pela população foram sendo atendidas pelos 

Municípios, o que levou a um fortalecimento do poder local enquanto centro de 
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participação política. A municipalização da saúde e da educação são exemplos desse 

processo. (VIGNOLI, 2008, p. 814) 

 

 

2.5 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: QUAIS SÃO OS TEMAS MAIS TRATADOS PELAS 

LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS NO ESTADO DO PARANÁ 

  

 

O presente ponto se dedica a analisar quais são os temas tratados nas 

legislações municipais de cinco cidades paranaenses. 

Tomio (2012) realizou um estudo acerca do processo legislativo estadual 

constatando que a produção legislativa estadual resulta de três cenários decisórios 

distintos de processo decisório: 1) as leis que organizam a máquina administrativa, 

agenda dominada pelo Executivo; 2) a definição das normas das políticas públicas, 

compartilhada pelos dois poderes; 3) a produção de leis honoríficas e de baixo efeito 

distributivo, definida autonomamente pelos legisladores. Neste estudo este autor 

classificou as leis estaduais brasileiras em quatro grupos: (a) administração, 

orçamentária, financeira; (b) Política pública (saúde, educação, ambiente, etc.); (c) 

Utilidade Pública, Denominação, Homenagem; (d) Sem referência. Iremos adotar a 

mesma taxionomia neste trabalho 

As cidades selecionadas foram Guaíra-PR, Curitiba-PR, Campo Mourão-PR, 

Cascavel-PR, Londrina-PR. O critério de seleção não foi aleatório. Guaíra foi 

escolhida por integrar um grupo de quinze municípios paranaenses que recebem os 

repasses dos royalties da ITAIPU Binacional7, por terem tipo parte de sua área 

alagada. Em razão disso esse município disporia de maior orçamento que outros de 

igual tamanho, e assim conseguiria implementar mais políticas públicas municipais.  

Durante o período de 2013-2017, a produção legislativa de Guaíra foi de 236 

novas normas municipais. Destas 125 (53%), trataram acerca da administração 

pública, orçamentária e financeira; 89 (37%), trataram de políticas públicas (saúde, 

educação, lazer, etc.); 22 (10%) ficaram sem referência. 

Curitiba foi escolhida por ser a capital do Estado do Paraná e por ter grande 

produção legislativa municipal. Durante o período de 2013-2017 Curitiba promulgou 

                                            
7 Sobre os royalties e a relação dos recursos repassados: 
https://www.itaipu.gov.br/responsabilidade/royalties. Acesso em: 02/02/2018 
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946 novas leis municipais, uma média de 189 novas leis por ano. Destas leis, 296 

(31%) dizem respeito a administração pública orçamentário e financeira do município; 

90 (9,5%) tratam de políticas públicas (saúde, educação lazer, etc.); 455 (48%) tratam 

de utilidade pública, denominação ou homenagem; 215 (22,7%) ficaram sem 

referência. 

Campo Mourão, Cascavel e Londrina foram escolhidas por terem uma grande 

quantidade de suas leis contestadas no TJ-PR por ADI’s. Campo Mourão no período 

de 2013-2017 teve produção legislativa de 828 novas leis municipais. Destas 516 

(62,3%), trataram acerca da administração pública, orçamentária e financeira; 54 

(6,5%), trataram de políticas públicas (saúde, educação, lazer, etc.); 106 tratam de 

utilidade pública, denominação ou homenagem; 152 (10%) ficaram sem referência. 

Cascavel teve produção legislativa de 648 novas leis municipais. Destas 189 

(53%), trataram acerca da administração pública, orçamentária e financeira; 72 (37%), 

trataram de políticas públicas (saúde, educação, lazer, etc.); 103 (15,9%) tratam de 

utilidade pública, denominação ou homenagem; 284 (43,8%) ficaram sem referência. 

A produção legislativa de Londrina foi de 448 novas leis. Destas 92 (20,5%), 

trataram acerca da administração pública, orçamentária e financeira; 38 (8,48%), 

trataram de políticas públicas (saúde, educação, lazer, etc.); 161 (35,9%) tratam de 

utilidade pública, denominação ou homenagem; 157 (35%) ficaram sem referência. 

Podemos observar que a produção legislativa municipal uma prevalência do 

executivo municipal sobre o legislativo. A maioria das leis criadas dizem respeito a 

administração dos recursos do município que é de iniciativa do executivo municipal. 

Não obstante observamos a criação de leis que regulam políticas públicas no território 

municipal, ainda que estas não sejam de competência exclusiva do município.  

Seguem os gráficos abaixo: 
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Fonte: https://leismunicipais.com.br/ .Banco de dados criado pelo autor. 

 

 

Fonte: https://leismunicipais.com.br/ .Banco de dados criado pelo autor. 
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Fonte: https://leismunicipais.com.br/ .Banco de dados criado pelo autor. 
 

 
Fonte: https://leismunicipais.com.br/ .Banco de dados criado pelo autor. 
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Fonte: https://leismunicipais.com.br/ .Banco de dados criado pelo autor. 
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3   AS NECESSIDADES HUMANAS E AS POLITICAS PÚBLICAS 
 

 

 “Graças a Deus ganhei minha casa. Tenho onde morar e onde deixar meus 

filhos”. Esta talvez seja a frase mais ouvida no dia que o governador ou o prefeito 

entregava as casas de um bloco das denominadas “casinhas populares”. As crianças 

corriam alegres pela nova vizinhança e felizes por irem morar em uma nova casa, 

enquanto os adultos, desconfiados de toda politicalha, ficavam à distância, 

aguardando o momento de irem ao bar. A casa era bastante precária. Paredes de 

meio tijolo, acabamento de terceira, cozinha e banheiros com material bastante fraco. 

Logo quebraria. O vizinho ficava quase dentro do quarto. Mas tudo bem para quem 

nunca tivera onde morar, o local era de primeira. Começaria as prestações. O imóvel 

tinha que ser pago porque era financiado. A casa estaria isenta do IPTU, porque era 

moradia popular, entretanto água e luz seriam cobradas. No fim das contas era barato. 

Obteria o documento de propriedade, custasse o que custasse. (OLIVEIRA, 2012, p. 

113-114) 

 O relato acima nada mais é que um fato corriqueiro na vida da população 

brasileira, tudo começa com a definição política dos interesses que o Estado deve 

cuidar, ou seja, quais necessidades humanas o Estado deve atender. 

As necessidades humanas são ilimitadas, homens e mulheres nascem como 

seres desejosos, entretanto os recursos para atendê-las são limitados. Em razão disso 

o Estado necessita alocar recursos, ou seja, definir prioridades a quais necessidades 

devemos atender primeiro. Essas necessidades públicas normalmente estão 

positivadas nos ordenamentos jurídicos dos países. Podemos citar por exemplo um 

programa de educação básica, um sistema de saúde, um programa de habitação, 

previdência social, programas que promovem desenvolvimento da ciência, tecnologia, 

infraestrutura e transporte, entre outros. 

 A decisão do que é uma necessidade pública antes de mais nada é uma 

decisão política. É o Estado que vai dizer, no texto constitucional, tal como nas leis 

ordinárias, quais as necessidades que tratará como públicas. Alguns filósofos dizem 

que há necessidades intrínsecas a todo ser humano, sendo que o Estado não pode 

deixar de atender alguns interesses básicos. Entre o que o Estado deve atender, e 

aquilo que dentro da realidade ele pode atender existe uma distância, e nessa luta de 

interesse ficam em contraposição interesses econômicos, políticos, e sociais. 
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(OLIVEIRA, 2014, p. 154). Quando se elabora uma Constituição a definição do que o 

Estado deve cuidar são identificados pelo poder constituinte. Em um Estado federal, 

como o brasileiro, cada ente federativo cabe cuidar de alguma coisa. Existe uma luta 

de interesse em se inserir no texto constitucional certos valores. Há o grupo dos 

sindicalistas, dos ruralistas, dos médicos, e dos religiosos, etc. (OLIVEIRA, 2012, p. 

114) 

 Regis Fernandes de Oliveira (2014, p. 155) diz que, deve-se diferenciar as 

necessidades públicas de necessidades do Estado. As necessidades do Estado 

podem ser interesses de determinado governante em certo momento histórico, 

enquanto as necessidades públicas refletem os reais interesses da sociedade. 

 
Amplamente, pois pode –se falar que tudo aquilo que incumbe ao 

Estado prover, em decorrência de uma decisão política, inserida em norma 

jurídica, é necessidade pública. 

Cabe ao Estado prestar serviços públicos (art. 21 – União; art. 30, V – 

Municípios; e art. 25 §2º - Estados-Membros), regular a atividade econômica 

(art. 174), prestar serviços públicos, mediante permissão ou concessão (art. 

175), explorar a atividade econômica (art. 173), inclusive em regime de 

monopólio (art. 177), exercer poder de polícia (art. 192, 182 e outros) e 

documentar a vida política, econômica e pessoal da nação, etc. (OLIVEIRA, 

2014, 156)  

 

 Feitas as devidas considerações, neste capítulo nos dedicamos a falar das 

políticas públicas em geral, ou seja, primeiramente tentaremos um ensaio de um 

conceito, pois sem um objeto definido não é possível que exista uma abordagem 

científica. Definindo o que é uma política pública passaremos a estudar o seu ciclo, 

ou seja, como elas se formam e como são avaliadas e controladas. A seguir 

definiremos os elementos das políticas públicas, a saber: o orçamento, o 

planejamento público, e a discricionariedade administrativa.  

 Podemos adiantar que política pública é a ação intencional de um governo, ou 

seja, é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. A política pública 

pode se materializar de várias formas com instrumentos concretos, tais quais, leis, 

programas, campanhas, obras, prestação de serviço, subsídios, impostos e taxas, 

decisões judiciais entre muitos outros. Para o campo da ciência jurídica essas ações 

devem ter base no ordenamento jurídico, ou seja, devem estar previstas em lei, ou ato 
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do poder público. Como explicado na introdução deste trabalho, a Constituição 

Federal de 1988, trouxe uma gama de direitos que exigem uma ação do Estado para 

serem prestados, entretanto, na euforia, o constituinte olvidou da necessidade de 

recursos para que estes fossem efetivados. 

 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DO OBJETO E DO TEMA PESQUISADO UM ENSAIO DE 

CONCEITO 

 

 

 Para receber a qualificação de científica, uma pesquisa primeiramente precisa 

delimitar seu objeto de estudo. Existem variados motivos pelos quais se torna 

extremamente difícil definir um conceito de políticas públicas. Por se tratar de uma 

categoria de interesse interdisciplinar, as políticas públicas podem ser diferentemente 

definidas conforme o ramo de conhecimento que as esteja estudando. Cientistas 

políticos, juristas, economistas, tais como administradores não conseguem chegar a 

um consenso sobre o que estão falando. Também não é incomum o termo ser usado 

coloquialmente para designar ações estatais em sentido amplo e genérico fazendo-se 

presente em jornais, revistas, discursos políticos, gerando a falsa impressão de que a 

expressão é dominada em seu sentido e conceito por seus interlocutores. (FONTE, 

2015, p. 33-34) 

 De certa maneira, podemos afirmar que a expressão “políticas públicas” diz 

respeito a um conjunto de expectativas geralmente dirigidas ao poder público, e é tão 

ampla que podemos chegar ao cúmulo de debater o assunto a partir de conceitos, 

sentidos e entendimentos distintos. (CHIRSPINO, 2016, p. 15) 

 A política pública, como área de conhecimento e disciplina acadêmica, nasce 

nos EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição européia de estudos 

e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais na análise sobre o Estado 

e suas instituições do que na produção dos governos. Na Europa, a área de política 

pública vai surgir como um desdobramento dos trabalhos baseados em teorias 

explicativas sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes instituições do 

Estado - o governo -, produtor, por excelência, de políticas públicas. Nos EUA, ao 

contrário, a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com as bases 
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teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a 

ação dos governos. (SOUZA, 2006a, p. 21-22) 

 A concepção e a expansão da análise de políticas públicas ocorreu 

principalmente nos EUA no início do século XX. Na década de 30 vários estudos 

relativos aos potenciais impactos dos programas sociais de geração de emprego do 

New Deal foram utilizados pelo governo norte-americano, confluindo diversas áreas 

de conhecimento para a tomada de decisão pública. O marco do nascimento do 

campo metodológico de análise de políticas públicas ocorreu com o lançamento do 

livro The Policy Sciences de Lerner e Lasswell (1951). Do ponto de vista prático, o 

governo federal norte-americano passou a basear suas tomadas de decisão sobre 

investimentos em infraestrutura e programas sociais em análise de política pública. 

Na década de 1960 a expansão da área de policy analysis foi percebida pela adoção 

do Planning, Programming, Budgeting System (PPBS) em todo o governo federal. 

Agências e departamentos passaram a utilizar os métodos de análise para informar 

as decisões de segurança nacional (National Security Council), gestão orçamentária 

(Office of Management and Budget), gestão econômica (Council of Economic 

Advisers) e saúde pública (Department of Health and Human Services). Na década de 

1970, houve o surgimento de vários programas de pós-graduação em políticas 

públicas em universidades e em think tanks, além da criação de revistas científicas e 

profissionais da área, sendo que os métodos de análise eram dependentes das 

ciências da decisão, da análise custo-benefício, da pesquisa operacional e da análise 

de sistemas. Na década de 1980 ocorreu a publicação de manuais metodológicos 

para a análise racionalista de política pública, sendo que durante o governo de Ronald 

Regan, a entrega de relatório de análise de política pública foi alçada como requisito 

para aprovação de qualquer projeto de lei que implicasse custos para o governo 

federal. (SECCHI, 2016, p. 12-13) 

 Clèmerson Merlin Clève e Bruno Meneses Lorenzetto (2015, p. 158), ao 

analisar tal período histórico vai dizer que “Cada geração constitucional organiza-se 

de acordo com eventos e textos que se tornam standarts de um determinado período 

histórico. ” O texto em questão que iria gerar estudos e discussões sobre políticas 

públicas, tal qual sobre o controle judicial sobre atos de outros poderes, nos anos a 

por vir, é a nota de rodapé nº 4 do caso United States v. Caroline Products Co. 1938. 

Os mesmos autores ao comentarem sobre a nota vão dizer o seguinte: 
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A nota autoriza a estruturação de uma teoria da decisão complexa em matéria 

constitucional. O caso que ensejou a decisão contendo famosa nota envolvia 

o questionamento a respeito da constitucionalidade de uma lei de 1923 (Filled 

Milk Act), que havia tornado ilegal o transporte de “leite modificado” (Milknut) 

de um Estado para outro. 

A presunção de constitucionalidade, para os atos normativo de natureza 

econômica, era contemporânea da maior presença do Estado na economia 

através das políticas do New Deal, assim como do processo, em curso, de 

redefinição do papel dos Poderes no Estado. (CLÈVE, et al., 2015 p.158-159) 

 

Nesse mesmo período histórico teremos o caso “West Coast Hotel Co. v. 

Parrish (1937), no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu pela 

constitucionalidade de norma que estabelecia um salário mínimo do Estado de 

Washington. Esta decisão é tida como a que indicou o fim da era Lochner8, um período 

da história legal americana em que a Suprema Corte tendia a invalidar legislação que 

buscava regular atividade comercial. 

Cléve e Lorenzetto (2015, p. 161) ainda dizem que o que explica a relevância 

da nota de rodapé é a proteção contra abusos no processo político, via Judiciário, e a 

defesa do controle de constitucionalidade. Para estes autores, a jurisdição 

constitucional deve ser exercida apenas nos momentos em que a legislação esteja a 

impedir a participação de minorias por motivos inaceitáveis relacionados à crença, 

nacionalidade ou raça. Em outras circunstâncias a Corte deve pautar seu trabalho 

pela presunção de constitucionalidade das leis e ser deferente perante o trabalho 

legislativo. 

 A análise de políticas públicas somente ascendeu em importância, ao menos 

nos EUA, quando o Estado chamou para si a tarefa de ordenar a sociedade. Essa 

correlação encontra sua razão de ser na ideia de legitimação da atividade estatal, já 

que a ação governamental faz com que alguns fiquem em situação melhor à custa de 

outros. As atividades desempenhadas por um Estado legitimam sua atividade de 

arrecadação de recursos por meio da tributação, pois um Estado intervencionista 

demanda de seus cidadãos mais recursos para implementar suas ações. É por isso 

que os estudo de políticas públicas se faz tão em voga no Brasil: primeiro porque a 

Constituição Federal de 1988 prevê em seu texto uma imensidão de tarefas cometidas 

                                            
8 Lochner v. New York (1905), foi um caso de legislação trabalhista em que a Suprema Corte americana 
decidiu que limitar as horas de trabalho por legislação estadual violaria a 14ª Emenda. 
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ao Estado; segundo em razão da enorme carga tributária imposta aos cidadãos 

brasileiros com o intuito de subsidiar a realização destes objetivos sociais. (FONTE, 

2015, p. 36-37) 

Passemos então a análise da definição do termo. Ao longo dos anos diversos 

conceitos de políticas públicas foram esboçados. Tal como “campo dentro do estudo 

da política que analisa o governo à luz de questões públicas”, “conjunto de ações do 

governo que irão produzir efeitos específicos”, “soma das atividades dos governos, 

que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 

cidadãos”. (CHRISPINO, 2016, p.18) 

 Regis Fernandes de Oliveira (2014, p.156-436), entende que tudo aquilo que 

incumbe ao Estado prover, em decorrência de uma decisão política, inserida em uma 

norma jurídica é uma necessidade pública. Para esse autor, tomar providências para 

que os direitos se realizem, para que as satisfações sejam atendidas, para que as 

determinações constitucionais e legais saiam do papel e se transformem em utilidades 

aos governados é o que se rotula de políticas públicas. Em última análise, para ele, 

cabe ao Executivo implementar os direitos formalmente previstos na Constituição. 

 Höfling (2001, p. 31) entende políticas públicas como o “Estado em ação”, ou 

seja, é o Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de ações 

voltadas para setores específicos da sociedade. Ela compreende as políticas públicas 

como as de responsabilidade do Estado – quanto à implementação e manutenção a 

partir de um processo de tomada de decisões que envolve órgãos públicos e 

diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política implementada, 

não reduzindo estas a meras políticas estatais. 

Celina Souza (2006a) diz que pode-se resumir política pública como “o campo 

do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou 

analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças 

no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas 

públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados 

ou mudanças no mundo real. ” 

 Maria Paula Dallari Bucci (2013, p.38-39), define políticas públicas como 

“programa de ação governamental, que resulta de um processo ou conjunto de 

processos juridicamente regulados visando coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes 
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e politicamente determinados”. Seu núcleo de sentido reside na ação governamental, 

que é o movimento dado à máquina pública, conjugando competências, objetivos e 

meios estatais, a partir do impulso do governo. 

Leonardo Secchi (2013, p. 2) define uma política pública como “uma diretriz 

elaborada para enfrentar um problema público”. Segundo ele “uma política é uma 

orientação à atividade ou à passividade de alguém, as atividades ou passividades que 

decorrem dessa orientação também fazem parte da política pública”. Ainda segundo 

Secchi (2016, p. 5), Política Pública “é um conceito abstrato que se materializa com 

instrumentos concretos como, por exemplo, leis, programas, campanhas, obras, 

prestação de serviço, subsídios, impostos e taxas, decisões judiciais, entre muitos 

outros. ” 

 Felipe de Mello Fonte (2015, p. 57) define políticas públicas como “o conjunto 

de atos e fatos jurídicos que têm por finalidade a concretização de objetivos estatais 

pela Administração Pública. ” Assim a política pública pode ser decomposta em 

normas abstratas de direito (Constituição, leis), atos administrativos (contratos 

administrativos, nomeações de servidores públicos, decretos regulamentando 

serviços), habilitação orçamentária para exercício do dispêndio público (trabalho no 

canteiro de obras, o atendimento nos hospitais). O juízo de constitucionalidade poderá 

recair sobre cada um deles, e em todos os casos haverá controle de políticas públicas. 

 No âmbito da produção legislativa o termo política pública tem sido reservado 

para designar os sistemas legais com pretensões de vasta amplitude. Estes definem 

competências administrativas, estabelecem princípios, diretrizes e regras, e impõe 

metas e preveem resultados específicos. Elas são as normas-gerais, instituidoras das 

políticas nacionais, e que normalmente estão inseridas no âmbito das competências 

administrativas comuns ou legislativas concorrentes previstas nos artigos 23 e 24 da 

Constituição Federal de 1988. As normas produzidas têm a tarefa de delinear 

competências que inicialmente difusas são muito importantes, pois permitem 

correlacionar obrigações constitucionais e respectivos entes federativos. Temos por 

exemplo a Lei n. 11.343/2006, que instituiu o sistema nacional de políticas públicas 

sobre drogas; a Lei n. 6.938/81, que organizou a política nacional de meio ambiente; 

a Lei 9.472/97, que disciplina as telecomunicações; a Lei n. 11.771/2008, que 

estabeleceu a política nacional de turismo; a Lei n. 11.445/2007, que implementou as 

diretrizes nacionais de saneamento básico. (FONTE, 2015, p. 38) 
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Chrispino (2016, p. 31) aponta algumas políticas públicas expressas na 

Constituição e na legislação infraconstitucional, são elas: (a) A Seguridade social: Art. 

194 a 204 da Constituição Federal (CRFB/88); (b) A Saúde: Leis nº 8.080/1990 e nº 

8.142/1990 (Sistema Único de Saúde); (c) A Previdência social: Leis nº 8.212/1990 e 

nº 8213/1990 (sobre custeios e benefícios previdenciários); (d) A assistência social: 

Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e Lei nº 8.909/1994 (Lei das 

Filantropias); (e) A educação: Art. 205 a 214 da CRFB/98, leis nº 9.394/1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e nº 9.424/1996 (Fundef); (f) A cultura: Arts. 

215 e 216 da CRFB/88 e Lei nº 8.313/1991 (Lei de incentivos fiscais); (g) Ao desporto: 

art. 217 da CRFB/88 e Lei nº 9.615/1998; (h) A ciência e tecnologia: Arts. 218 e 219 

da CRFB/88 e o conjunto de leis dos fundos setoriais; (i) A comunicação social: Arts. 

220 a 224 da CRFB/88 e leis nº 9.482/1997 e nº 9.612/1998; (j) Ao meio ambiente: 

Art. 225 da CRFB/88 e Lei nº 9.605/1998; (k) A família, criança, adolescente e idoso: 

Arts. 226 a 230 da CRFB/98 e leis nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente) 

e nº 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso) 

 No âmbito jurisprudencial convém destacar inicialmente algumas decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Um exemplo é a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 45/20049 julgada 

monocraticamente pelo Ministro Celso de Mello. Esta ação foi proposta pelo Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB) no qual pretendiam a suspensão do veto 

presidencial ao art. 59, §2º da Lei n. 10.707/200310, que dispunha sobre as diretrizes 

para a elaboração do orçamento da União Federal para o ano de 2004, por violação 

a preceito fundamental da Constituição Federal. Segundo o autor, a verbas destinadas 

os Ministério da Saúde eram tradicionalmente divididas em quatro pontos: (i) ações e 

serviços de saúde; (ii) encargos previdenciários; (iii) serviço da dívida; (iv) gastos do 

Ministério da Saúde subsidiados com os recursos do Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza – FUNCEP, sendo que o dispositivo vetado previa que 

                                            
9 ADPF 45 MC, Relator(a): Min. Celson de Mello, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004. 
Disponível em : 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2845%2ENUME%2E+OU+45
%2EDMS%2E%29%28%40JULG+%3E%3D+20040101%29%28%40JULG+%3C%3D+20041231%2
9%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/y8ndntpa. Acesso 
02/02/2018. 
10 “§ 2º Para efeito do inciso II do caput deste artigo, consideram-se ações e serviços públicos de saúde 
a totalidade das dotações do Ministério da Saúde, deduzidos os encargos previdenciários da União, os 
serviços da dívida e a parcela das despesas do Ministério financiada com recursos do Fundo de 
Combate à Erradicação da Pobreza. ” 
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somente as verbas destinadas ao primeiro ponto contariam para observância do 

mínimo constitucional destinado a saúde, conforme disposto na Emenda 

Constitucional n. 29/2000, que alterou o art. 77 do ADCT. Com o veto presidencial as 

verbas destinadas ao custeio da previdência, pagamento da dívida, gastos com os 

recursos do FUNCEP passaram a ser incluídas no computo mínimo orçamentário para 

a saúde pública. Antes que a ação pudesse ser julgada, o Presidente da República 

encaminhou projeto de lei ao Congresso Nacional restaurando o dispositivo vetado, 

que restou aprovado, de modo que processo tornou-se desnecessário. (FONTE, 2015, 

p. 40) 

 A perda do objeto da ação não impediu que o Min. Celso de Mello proferisse 

longa decisão apreciando a possibilidade de controle judicial de políticas públicas. O 

Ministro, primeiramente, qualifica a ADPF como instrumento idôneo para tal função. 

Ele também vê a necessidade de ação judicial quando existe omissão administrativa, 

para a garantia dos direitos fundamentais de natureza econômica, social e cultural, 

que necessitam de ações do Estado para serem concretizados. O Ministro ainda 

desconstrói a “reserva do possível” enquanto argumento genérico para defesa estatal 

em ações desta natureza, mas dá relevo quando: (i) houver comprovação objetiva de 

que não é possível a concretização do direito invocado ante a realidade financeira do 

ente público; e (ii) a pretensão formulada em face do Estado for irrazoável. Este 

precedente constitui o primeiro enfrentamento direto dos argumentos envolvendo 

políticas públicas pelo Supremo Tribunal Federal. (FONTE, 2015, p. 40-41) 

 Outro caso em que o tema foi discutido diz respeito ao direito subjetivo à creche. 

A decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 410.715-5/SP11, 

também relatado pelo Min. Celso de Mello. Trata-se de agravo interposto pelo 

Município de Santo André contra decisão monocrática que reconheceu o dever da 

municipalidade de fornecer creche para menor. Nele o Ministro propôs critérios para 

a judicialização das políticas públicas, que podem ser resumidos da seguinte maneira: 

(i) a política pública deve ser constitucionalizada e relacionada a direito fundamentais 

para que seja possível o controle; (ii) deve haver omissão estatal ou prestação 

deficiente; e (iii) argumentos orçamentários não servem de justificativa para a 

omissão, salvo se houver comprovação objetiva de que os recursos existentes  e/ou 

mobilizáveis foram efetivamente utilizados para a finalidade. (FONTE, 2015, p. 41) 

                                            
11 RE-AgR 410.715-5/SP. Ministro Celso de Mello DJe 22-11-2005. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=354801. Acesso 02/02/2018.  
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 No RE 763.66712, também de relatoria do Ministro Celso de Mello, o Supremo 

Tribunal Federal determinou a nomeação de defensor público para a comarca de 

Groaíras-CE, conforme pedido extraído de ação civil pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado do Ceará. O STF entendeu que a medida seria judicialmente 

exequível ante o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal13 e reformou 

decisão do TJ-CE. (FONTE, 2015, p. 42) 

 No RE 440.028, de relatoria do Min. Marco Aurélio14 o Supremo revisou 

acordão do TJ-SP determinando a realização de obras em uma escola específica da 

rede estadual de educação de São Paulo para garantir a acessibilidade de portadores 

de necessidades especiais ao local. (FONTE, 2015, p. 43) 

 Felipe de Mello Fonte (2015, p. 45-46) diz que o protagonismo judicial no que 

tange respeito ao controle de políticas públicas é crescente e diverso nas cortes 

inferiores. Uma pesquisa junto aos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e do Rio 

Grande do Sul revela grande quantidade de caos envolvendo a expressão. Segundo 

ele, de maneira geral os temas discutidos podem ser divididos em: (i) direito a saúde; 

(ii) direito a educação; (iii) direito dos presos; (iv) direito das crianças; (v) direito dos 

idosos; (vi) direito à moradia; (vii) direito à acessibilidade; (viii) direito à assistência 

jurídica. Desta lista é possível extrair que para os órgãos julgadores, as políticas 

públicas estão diretamente relacionadas à concretização dos direitos fundamentais. 

Como regra geral, entende-se que as políticas públicas devem ficar ordinariamente a 

cargo do processo político, dando-se a intervenção judicial apenas em caráter 

excepcional. Entretanto para as políticas públicas constitucionalizadas e que dizem 

respeito a direitos fundamentais, faz-se cabível a intervenção judicial no intuito de 

compelir a Administração Pública a realizar prestações materiais concernentes a tais 

direito, quando verificado o inadimplemento. 

 Segundo Felipe de Mello Fonte (2015, p. 46-47), nas ciências políticas o único 

consenso existente em relação ao conceito de políticas pública é que elas resultam 

de decisões judiciais governamentais e se referem a ações de governos. Existem três 

definições principais. A de Tomas Dye , segundo a qual será política pública tudo 

                                            
12 RE 763.667 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13-12-2013. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5034270. Acesso 02/02/2018. 
13 CRFB/88, art. 5º, LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos. ” 
14 RE 440.028, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26-11-2013. Disponível em: < 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24707308/recurso-extraordinario-re-440028-sp-stf/inteiro-
teor-112170333. Acesso em 02/02/2018. 
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aquilo que o governo decida fazer ou não fazer. A de William Jenkins, de que política 

pública é o conjunto de decisões inter-relacionadas tomadas por um indivíduo ou um 

grupo de atores políticos a respeito da escolha de objetivos e os meios de alcança-los 

em uma situação específica, onde tais decisões devem, em princípio, estar inseridas 

no poder de alcance destes atores. A de James Anderson, que as políticas públicas 

se caracterizam por um curso de ação intencional construído por um ator ou um 

conjunto de atores para lidar com um problema ou um motivo de preocupação. 

 Com os argumentos acima apresentados, podemos chegar ao conceito de que 

uma política pública é uma ação intencional de um governo elaborada para enfrentar 

um problema público. Ela pode se materializar com diversos instrumentos concretos, 

como por exemplo, leis, programas, campanhas, obras, impostos e taxas, decisões 

judiciais entre outros, e está positivada e institucionalizada no ordenamento jurídico 

de um Estado. 

 

 

3.2 O CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 Quando falamos de ciclo de políticas públicas estamos em certo sentido falando 

acerca do “tempo de vida” de uma política pública. A política pública nasce, gera 

efeitos, e após certo tempo perde importância ou se extingue. Segundo Leonardo 

Secchi (2013, p. 43) o ciclo de políticas públicas raramente reflete a real dinâmica ou 

vida de uma política pública. As fases geralmente se apresentam misturadas, as 

sequências se alternam. Este autor divide o ciclo de políticas públicas em sete fases 

principais: 1) a identificação do problema; 2) a formação da agenda; 3) formulação de 

alternativas; 4) tomada de decisão; 5) implementação; 6) avaliação; 7) extinção. 

Na fase de identificação do problema, um problema é: “a discrepância entre o 

status quo e uma situação ideal possível. Um problema público é a diferença entre o 

que é aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública. ” Problemas podem variar 

desde o acontecimento de uma catástrofe natural, ou ir ganhando importância aos 

poucos, como por exemplo o congestionamento no trânsito das cidades, tal qual a 

ausência de algo que está presente em outras cidades. Os partidos políticos, os 

agentes políticos e as organizações não governamentais são alguns dos atores que 

se preocupam constantemente em identificar problemas públicos. Esses atores 
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encaram o problema público como matéria-prima de trabalho. Um político encontra 

nos problemas públicos uma oportunidade para demonstrar seu trabalho ou, ainda, 

uma justificativa para sua existência. A partir do momento que um problema é 

identificado por um ator político, e esse ator tem interesse na sua resolução, este 

poderá então lutar para que tal problema entre na lista de prioridades de atuação. 

Essa lista de prioridades é conhecida como agenda. A agenda é um conjunto de 

problemas ou temas entendidos como relevantes. Ela pode tomar forma de um 

programa de governo, um planejamento orçamentário, um estatuto partidário ou, 

ainda, de uma simples lista de assuntos que o comitê editorial de um jornal entende 

como importantes. As agendas listam prioridades de atuação governamental. A 

formulação de alternativas de solução se desenvolve por meio de escrutínios formais 

ou informais das consequências do problema, e dos potenciais custos e benefícios de 

cada alternativa disponível. O estabelecimento de objetivos é o momento em que 

políticos, analistas de políticas públicas e demais atores envolvidos no processo 

resumem o que esperam que sejam os resultados da política pública. Quanto mais 

concretos forem os objetivos, mais fácil será identificar a eficácia da política pública. 

É na etapa de construção de alternativas o momento em que são elaborados métodos, 

programa, estratégias ou ações que poderão alcançar os objetivos estabelecidos. Um 

mesmo objetivo pode ser alcançado de diversas maneiras, por diversos caminhos. A 

tomada de decisão é vista como a etapa que sucede a formulação de alternativas de 

solução. A tomada de decisão representa o momento em que os interesses dos atores 

são equacionados e as intenções (objetivos e métodos) de enfrentamento de um 

problema público são explicitadas. A fase de implementação sucede à tomada de 

decisão e antecede os primeiros esforços avaliativos. É nesse arco temporal que são 

produzidos os resultados concretos da política pública. A fase de implementação é 

aquela em que regras, rotinas e processos sociais são convertidos de intenções em 

ações. A avaliação é a fase do ciclo de políticas públicas em que o processo de 

implementação e o desempenho da política pública são examinados com o intuito de 

conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema que a gerou. 

É o momento-chave para a produção de feedback sobre as fases antecedentes. 

Extinção é o momento que o ciclo da política pública chega ao fim, é o momento da 

morte da política pública (SECCHI, 2013, p. 44- 67) 

Na área do direito, a ideia de que as políticas públicas englobam leis, diversos 

atos administrativos e fatos tendentes à realização de determinada finalidade 
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imediatamente remete à noção de procedimento. Em razão disso em sede doutrinária 

não há o reconhecimento das etapas que dão ensejo à formação e execução de 

políticas públicas. 

Felipe de Mello Fonte (2015, p. 58) identifica quatro fases que compreendem o 

ciclo das políticas públicas: (i) a definição da agenda pública; (ii) a formulação e 

escolha das políticas públicas; (iii) sua implementação pelo órgão competente; e (iv) 

avaliação pelos diversos mecanismos previstos na Constituição e nas leis. 

 A definição da agenda pública decorre da percepção de um problema por parte 

do governo que demanda sua ação. Não existe um modo científico de se afirmar 

quando uma questão deve ser objeto de ação governamental, ou de quando a ação 

estatal sobre ela se tornar obrigatória e/ou legítima. São os agentes políticos os 

responsáveis por perceber e incluir na discussão pública determinado assunto 

relevante para a coletividade, mas isso não exclui a participação da sociedade civil, 

que pode ocorrer de diversas maneiras como associações privadas, meios de 

comunicação de massa, sindicatos, grupos de lobby, e mesmo indivíduos autônomos 

com grande capacidade de mobilização pública. (FONTE, 2015, p. 59) 

 A formulação e escolha das políticas públicas requerem, em sua etapa primária, 

a identificação de objetivos que possam ser reconduzíveis ao ordenamento jurídico, 

em obediência ao princípio da legalidade, cuja observância é exigida em toda 

atividade administrativa. A definição das metas públicas deve ser efetuada pelas 

maiorias de cada momento valendo-se da lei, que é o instrumento básico de 

habilitação da ação governamental nos sistemas jurídicos romanos-germânicos. Em 

razão disso a formulação de políticas públicas ocorre em um espectro menor de 

escolhas. Enquanto o legislador cabe exercer a discricionariedade de maneira quase 

ilimitada, apenas restrito pelos limites constitucionais, o administrador público 

somente poderá agir dentro dos limites definidos pela legislação e texto constitucional. 

Ao legislador ainda ficará delegada a responsabilidade de definir a quantidade de 

dinheiro que será retirada da sociedade para a realização de tais metas públicas, bem 

como da proporção que ficará disponível para cada tema de relevância social, o que 

faz por meio do orçamento público. A formulação das políticas pública sempre exige 

uma dupla habilitação legal, a saber: (i) pela sua recondução ao sistema jurídico de 

modo geral, por exigência do princípio da legalidade; (ii) pela obrigatoriedade de que 

os gastos públicos estejam devidamente previstos na lei orçamentária, o que se traduz 

na reserva de orçamento. Inexistindo essas duas autorizações prévias, não pode o 
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administrador seguir adiante no seu mister de formulação de políticas públicas. 

(FONTE, 2015, p. 62) 

Na técnica da ciência política, existe distinção entre a formulação e a escolha 

de políticas públicas. A primeira corresponde a uma etapa prévia, onde os atores 

sociais e agentes públicos apresentam diversas soluções para o problema que o 

Estado se propôs a resolver. A coleta destas pode ser um processo aberto à ampla 

participação popular ou profundamente concentrado em setores particulares do 

governo. A segunda etapa é o momento em que ocorre a escolha de uma ou algumas 

dentre as diversas fórmulas apresentadas. Algumas teorias procuram explicar o modo 

como as decisões são ou deveriam ser tomadas pelo governo. (FONTE, 2015, p. 63-

64) 

 Duas teorias prevalecem na ciência política acerca da escolha de políticas 

públicas. Temos o modelo puramente racional, que corresponde à uma técnica 

idealizada, apontando para uma série de passos a serem percorridos em busca de 

um objetivo que é a máxima eficiência com o uso de recursos públicos. O processo 

consiste na definição do problema, levantamento de todas estratégias possíveis, 

assim como de todas as consequências, para que, numa avaliação de custo-benefício 

seja escolhida a melhor de todas. Um exemplo de autores da vertente racional são 

Dror (1971), Heclo (1972), Stokey e Zeckhouser (1978) e Wildavsky (1979). O 

segundo modelo trata-se do modelo da abordagem argumentativa de análise das 

decisões em matéria de políticas públicas. Esse modelo defende que os agentes 

públicos tomam decisões com base em acordos entre as forças sociais e políticas 

envolvidas, normalmente focados em interesses particulares, e não públicos. Assim o 

critério em tais decisões é mais pragmático, orientado à obtenção do voto e 

perpetuação no poder, do que preocupado com eficiência no sentido acima 

mencionado; o político quer o que é factível, e não o desejável em termos idealizados. 

Entre os principais autores de modelo estão Fisher e Forester (1993), Durning (1999), 

Dryzek (1990), Roe (1994) e Yanow (2000). (SECCHI, 2016, p. 12-16) 

 O terceiro momento diz respeito ao processo de implementação das políticas 

públicas já traçadas. Neste momento os planos e programas normativos deixam o 

mundo das ideias e convertem-se em ação efetiva do Estado. Esta se constituí da 

edição de atos administrativos para a alocação de servidores públicos em 

determinada atividade, realização de licitações, publicação de editais, realização de 

empenho e liquidação de despesas de toda atividade destinada à realização do 
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planejamento estabelecido pela Administração para realizar a finalidade pública 

culminada. Limitações de todos os tipos devem ser objeto de consideração quando se 

pensa em transformar decisões políticas em realidade palpável. Falta de dinheiro, 

condições sócias, econômicas e tecnológicas adversas, desorganização da máquina 

administrativa, circunstâncias políticas desfavoráveis, são exemplos de situações que 

podem inviabilizar ou dificultar esse processo. (FONTE, 2015, p. 66-67) 

 O último momento é o da avaliação das políticas públicas. Os mecanismos 

constitucionais e legais de avaliação de políticas públicas são complexos e 

institucionalmente diversificados, tornando difícil estabelecer limites claros entre os 

papéis de um e outro órgão de poder, especialmente em relação ao Poder Judiciário. 

(FONTE, 2015, p. 67) 

 Alvaro Chrispino (2016, p. 66) ao tratar do mesmo tema diz que o “ciclo de 

política” deve obedecer um princípio geral de ordenação que será dividido em três 

momentos, a saber: (i) o da formação ou formulação das políticas públicas; (ii) o da 

execução ou implementação; e o (iii) da avaliação e controle. 

 
1º momento: é o da apresentação dos pressupostos políticos que sustentam 

a proposta de políticas públicas, pelos formuladores, aos interessados ou 

mesmo à sociedade em geral. De acordo com nossa hipótese de trabalho, 

este é um espaço político; 

2º momento: é aquele em que as ideias tomam corpo por meio dos canais 

administrativos, apresentando os pressupostos, os fundamentos, as etapas, 

os indicadores de processo e de resultado, o público alvo, o custo, etc.; 

3º momento: é aquele guardado para a avaliação dos resultado da política 

pública, em que são comparados os efeitos pretendidos e aqueles obtidos. 

(CHRISPINO, 2016, p. 66) 

 

 É possível, com base no sistema da Constituição Federal de 1988, apontar a 

existência de quatro mecanismos de avaliação de políticas públicas: (i) político-

eleitoral; (ii) administrativo-interno; (iii) legislativo; e (iv) judicial. 

 O primeiro método de avaliação é totalmente político. Ao estabelecer eleições 

periódicas para o exercício das atividades administrativas e legislativa, a Constituição 

permite que os cidadãos julguem a partir de percepção que têm dos problemas 

sociais, os partidos políticos e seus respectivos planos de ação. O partido escolhido 
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no pleito eleitoral transformará suas metas em material legislativo para que então a 

administração pública possa coloca-los em prática. (FONTE, 2015, p. 68) 

 Chrispino (2016, p. 128), ao tratar de mesmo tema, diz que a avaliação política 

é o estudo crítico dos critérios que levaram os governantes a optar por uma ou outra 

determinada política. Em outras palavras, por que os governantes preferiram aquela 

política, ou ação governamental em detrimento de outras. 

 O segundo mecanismo trata-se da avaliação pelos próprios mecanismos 

internos da Administração Pública. É o que se chama de controle administrativo ou 

autotutela da administração. O objeto de incidência pode ser de legalidade, de mérito, 

e de eficiência. O controle interno é fundamental para garantir a observância às regras 

e os princípios legais, mas também para assegurar que a burocracia governamental 

guarde fidelidade ao planejamento mais amplo definido pelos agentes de cúpula e 

pela legislação. (FONTE, 2015, p. 70) 

 O terceiro mecanismo de avaliação e controle de políticas públicas é 

desempenhado pelo Poder Legislativo e pelos Tribunais de Contas. (FONTE, 2015, p. 

70-72) 

 Por último o Poder Judiciário. Nos estritos termos da Constituição, cabe a esse 

poder estatal efetuar o reconhecimento da inconstitucionalidade de atos da 

Administração Pública quando estes confrontarem com o texto constitucional, ou de 

sua ilegalidade quando aqueles não puderem ser enquadrados na ordem jurídica 

infraconstitucional. Conforme conhecimento convencional não cabe aos magistrados 

efetuar qualquer ingerência sobre as decisões dos demais poderes estatais. 

Entretanto o Poder Judiciário reiteradamente profere decisões que afetam políticas 

públicas estabelecidas ou determinam a sua realização. O Supremo Tribunal Federal 

e o Superior Tribunal de Justiça passaram a reconhecer a legitimidade dos juízes para 

ingressar neste campo. (FONTE, 2015, p. 72-73) 

 

 

3.3 ELEMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Leonardo Secchi (2013, p. 2) diz que “as políticas públicas possuem dois 

elementos fundamentais: (a) a intencionalidade pública; (b) e a resposta a um 

problema público; em outras palavras, a razão para o estabelecimento de uma política 
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pública é o tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente 

relevante”. 

Entretanto para a ciência jurídica a agenda institucional do governo é algo 

intangível. O judiciário não pode realizar um juízo de validade de uma política. As 

políticas públicas só passam a ganhar roupagem jurídica com a edição de duas 

habilitações ao exercício da ação governamental: as leis orçamentárias, e as leis em 

sentido lato, que servirão para à pratica de atos e fatos administrativos tendentes a 

consecução das finalidades públicas. Assim, discricionariedade administrativa e 

legislação orçamentária são os instrumentos por excelência de manifestação jurídica 

das políticas públicas, além das leis em sentido amplo. Dentre estas se destacam as 

leis que cuidam do planejamento público. (FONTE, 2015, p. 73) 

Este ponto irá tratar dos elementos que entendemos fazer parte das políticas 

públicas: o orçamento público, o planejamento, e a discricionariedade administrativa. 

 

 

3.3.1 – Orçamento público 

 

 

 As finanças públicas definem o funcionamento de um sistema político, e não 

existe qualquer dúvida acerca da importância que o dinheiro público exerce nas 

sociedades contemporâneas. Os políticos precisam de dinheiro para colocar em 

prática os projetos que têm para o Estado (quando estes existem) ou, na pior das 

hipóteses, os seus próprios projetos pessoais. Os cidadãos, por sua vez, exigem a 

prestação de diversos serviços que são notoriamente custosos (segurança, hospitais, 

escolas, etc.), e às vezes até mesmo dinheiro em espécie (aposentadorias, benefícios 

assistenciais, pensões, etc.). É correto afirmar que o sucesso das gestões 

administrativas tem como fator preponderante, embora não exclusivo, a 

disponibilidade de caixa, sem a qual as ações públicas simplesmente não seriam 

factíveis. Os orçamentos, sempre crescentes na previsão da despesa pública, 

refletem exatamente a tendência de incremento da burocracia e da participação do 

Estado na sociedade. (FONTE, 2015, p.73-74) 

 O dinheiro público acaba por ditar os índices de efetividade da própria 

Constituição da República, pois muito da programação constitucional depende de 

investimentos vigorosos do Estado. Metas como a erradicação da pobreza, redução 
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das desigualdades sociais, universalização da saúde e da educação, são mais 

dispendiosas, mas mesmo ações estatais menos nobres, como a coleta de lixo, a 

oferta de vagas em creches, a contratação de servidores, têm seus custos, razão pela 

qual dependemos de escolhas orçamentárias. Deste modo o processo orçamentário 

se encontra no centro dos sistemas políticos atuais pois nele são definidas as 

prioridades sociais e delimitada a ação do Estado no futuro. (FONTE, 2015, p. 74) 

 Ao tratar do orçamento o professor Rodrigo Luís Kanayama (2016, p. 12) nos 

diz que “O orçamento público é o caminho de ação do governo; serve como 

delimitador da atuação”, e continua: 
 

O orçamento público existe na forma de lei e define despesas (fixa-as) e 

receitas (as prevê). É um importante instrumento de gestão pública, não uma 

mera peça contábil, mas sendo, sobretudo, uma peça do planejamento. É não 

apenas: o orçamento público é o espelho do Estado, e pode expor, com 

riqueza de detalhes, a situação social e econômica do país. É uma peça 

indispensável para a manutenção do equilíbrio econômico e para efetivação 

de direitos definidos constitucionalmente. 

 

 Regis Fernandes de Oliveira (2014, p. 567) ao tratar do mesmo assunto vai 

apontar que “classicamente, o orçamento era uma peça que continha a previsão das 

receitas e a autorização das despesas, sem preocupação com planos governamentais 

e com interesses efetivos da população. Era mera peça contábil de conteúdo 

financeiro”. Ele continua apontando que o orçamento deixou de ser um mero 

documento de caráter administrativo e contábil e passou a constituir peça importante 

na vida das nações, pois passa a ser o instrumento de ação do Estado, onde se fixam 

os objetivos a serem atingidos. Sendo dotado de quatro aspectos, a saber: político, 

econômico, técnico, e jurídico. Segue: 
 

(...) o orçamento deixou de ser um mero documento de caráter administrativo 

e contábil para assumir a significação de elemento ativo com gravitação 

primordial sobre as atividades gerais da comunidade. Poderia dizer-se que 

adquiriu uma condição dinâmica de que antes carecia, pois em sua 

concepção tradicional o orçamento equilibrado não era forçosamente neutro 

em suas repercuções sobre a economia; a diferença sedia-se no efeito 

outrora admitido é, agora, deliberado, intencional, de modo tal que passou a 

ser um instrumento mediante o qual o Estado atua sobre a economia. (...). 

Daí o orçamento se constituir peça importante na vida das nações. Deixa de 
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ser mero documento financeiro ou contábil para passar a ser o instrumento 

de ação do Estado. Através dele é que se fixam os objetivos a serem 

atingidos. Por meio dele é que o Estado assume funções reais de intervenção 

no domínio econômico. Em suma, deixa de ser mero documento estático de 

previsão de receitas e autorização de despesas para se constituir no 

documento dinâmico solene de atuação do Estado perante a sociedade, nela 

intervindo e dirigindo seus rumos. Assim como tudo na vida é cíclico, vendo 

nascer e extinguirem-se relações jurídicas. (...). Tem seu aspecto político, 

porque revela desígnios sociais e regionais, na destinação das verbas; 

econômico, porque manifesta a atualidade econômica; técnico, com o cálculo 

de receitas e despesas; e jurídico, pelo atendimento às normas 

constitucionais e legais. (OLIVEIRA, 2014, p. 568) 

 

A preocupação com as finanças públicas não é nova. No direito romano havia 

notícias de que havia cobrança de despojos de guerra, além de pagamento que se 

fazia ao erário. Não havia o denominado orçamento, pelo menos em teoria, ainda que 

na prática era clara uma previsão, embora nada ortodoxa, de despesas. Como vigia a 

irresponsabilidade do imperador, não indagava ele, ao declarar guerra ou determinar 

a construção de aquedutos ou prédios públicos, se havia recursos. O Imperador 

simplesmente determinava e quem fosse inteligente obedecia. (OLIVEIRA, 2014, p. 

568) 

Regis Fernandes de Oliveira (2014, p. 569) vai dizer que tanto no direito romano 

como na Idade Média, não se podia falar de um controle orçamentário, mas havia a 

intuitiva necessidade de abastecimento do erário para suportar os devaneios do 

príncipe. Com o passar do tempo os governantes começaram a ver a necessidade da 

existência de um controle entre gastos e receitas, passando-se, assim, de um Estado 

absoluto para o Estado liberal, em que se buscava o ideal de nada ter de imposto e 

também gastar pouco. 

A feição moderna dos orçamentos públicos somente começaria a ser delineada 

e disseminada com o advento das revoluções liberais do século XVIII. A Constituição 

americana de 1787 reservou ao Congresso o poder de pagar dívidas e instituir tributos. 

(FONTE, 2015, p. 76) O orçamento nesse período histórico era somente documento 

de cunho financeiro, ele era simplesmente lei autorizativa na qual se figurava a 

previsão de entradas e despesas públicas, sem maior relevância ou responsabilidade 

com a vida do país. 
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Regis Fernandes de Oliveira (2014, p. 570) a falar sobre esse período histórico 

diz: 
 

O orçamento, enfim, na lição de notáveis especialistas da área, era mero 

documento de cunho financeiro, a saber, continha a previsão de receitas e 

despesas, enquadrando-se, também, como peça contábil – simples lei 

autorizativa, figurando como previsão de entradas e gastos públicos, sem 

maior responsabilidade com a vida do país e sem maior relevância na 

programação da sociedade. Desvinculada de ideário político, continha mera 

previsão financeira. Logo, era neutra. Não continha quaisquer obrigações, de 

vez que mera proposta, e tornava o administrador irresponsável, pois ele não 

era obrigado a exaurir o que na lei se continha. Como lei de previsão 

poderiam não se realizar os valores nela contidos, o que desarmava a 

sociedade de qualquer possível ação para o cumprimento previsto em lei. 

 

No caso brasileiro, a Constituição do Império, de 1824, fazia menção ao 

orçamento no seu art. 172. A primeira Constituição republicana, de 1891, determinava 

ao Congresso Nacional “orçar a receita, fixar a despesa federal anualmente e tomar 

as contas das receita e despesa de cada exercício financeiro” (art. 34, §1º). A 

Constituição de 1934 cuidou do orçamento em seção específica (Título I, Capítulo II, 

Seção IV), e a de 1937 transformou-o em ato administrativo (art. 67 a 72).  O 

orçamento renasce na Constituição de 1946, no Título I, Capítulo II, Seção VI. O art. 

65, I daquela constituição previa que competia ao Congresso Nacional, com a sanção 

do Presidente da República, votar o orçamento. O Congresso votava o orçamento e o 

Presidente o sancionava. Com os novos ventos o orçamento passa a ser visto como 

um programa de governo, através do qual havia de se demonstrar não apenas a 

elaboração financeira, mas também definir a orientação do governo. Adquire, pois, 

caráter político. O orçamento passa a ser o plano de ação de um governo, trata-se de 

saber quem pagará, em que medida se pagará, de que maneira se pagará. Aparecem, 

em primeiro plano, as concepções políticas de justiça social, igualmente verdadeira, 

solidariedade nacional. (OLIVEIRA, 2014, p. 571) 

Regis Fernandes de Oliveira (2014, p. 572-573) vai dizer que: 

 
Pode-se conceituar orçamento como a lei periódica que contém previsão de receitas e 

fixação de despesas, programando a vida econômica e financeira do Estado, de 

cumprimento obrigatório, vinculativa do comportamento do agente público. 
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 O orçamento público, segundo Felipe de Mello Fonte (2015, p. 80), “é peça-

chave no desenho das políticas públicas, pois é por meio dele que se define o tamanho 

do Estado em cada momento histórico. Sem devida previsão orçamentária, não é 

possível a realização de políticas públicas, pois o seu exercício seria antidemocrático, 

exatamente porque ausente a devida autorização popular. Quando o magistrado 

determina que sejam efetuados gasto que não estão previstos no orçamento, ou 

procura, diretamente, alterar-lhe a feição, incorre, ao menos em tese, nesta violação”. 

Dispõe o art. 165 da CF que existirão três leis orçamentárias, todas de iniciativa 

do Executivo: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a de orçamentos 

anuais. Segundo Regis Fernandes de Oliveira (2014, p. 599-610) essas leis farão a 

correlação entre o processo orçamentário e o processo de planejamento. São elas: 

(a) Plano Plurianual: O plano plurianual corresponde ao desdobramento do 

orçamento-programa. De acordo com o art. 165, § 1º da CF, “a lei que instituir o plano 

plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes 

e para as relativas aos programas de duração continuada”. A experiência econômica 

demonstrou que o orçamento anual, por si só, é instável e não consegue atender as 

demandas das necessidades públicas. Por isso devemos planejar o orçamento por 

mais que somente um ano. O plano plurianual define o planejamento das atividades 

governamentais que ultrapasse um exercício financeiro. Tendo periodicidade 

quadrienal. 

(b) A lei de diretrizes orçamentárias: Dispõe o art. 165, § 2º da CRFB/88: “A lei 

de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 

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

subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as 

alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento.”. A lei de diretrizes orçamentárias trata-se de lei anual 

que traça regras gerais para aplicação ao plano plurianual, orientando a “elaboração 

da lei orçamentária anual”. Deverá dispor também acerca sobre alterações na 

legislação tributária, quando pode haver a inserção de receitas. Dispor sobre 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Dispor sobre a limitação de 

empenho. LC 101/2000 
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(c) O orçamento anual: A lei orçamentária anual compreende o orçamento fiscal 

(relativo a receita e despesa) de todos os poderes da União, seus fundo, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público (art. 165, §5º, I, da CRFB/88) 

(d) A lei complementar financeira: À lei complementar caberá “dispor sobre o 

exercício financeiro, a vigência, os prazo, a elaboração e a organização do plano 

plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual” (art. 165, 

§9º, I, da CF). Para plena eficácia dos dispositivos orçamentários, impõe-se a 

existência de uma lei complementar que disporá sobre a matéria prevista nos três 

orçamentos e nas respectivas leis. Incumbe à mesma lei “estabelecer normas de 

gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como 

condições para a instituição e funcionamento dos fundos” (art. 165, §9º, II, da CF) 

 

 

3.3.2 – Planejamento público 

 

 

 O planejamento público pode ser entendido como sinônimo de políticas 

públicas. É o que normalmente ocorre quando se dá a edição de leis veiculando 

planos, rotulados de “políticas públicas” para determinada questão ou setor. 

Entretanto parece mais adequando entender o plano público como um elemento que 

se encaixa nas engrenagens que movem a ação pública estatal, pois, sem a 

complementação do orçamento público e a discricionariedade administrativa na ação 

do Estado, os planos perdem seu interesse e relevância, ao menos enquanto 

determinantes para execução de políticas públicas. No primeiro caso pois sem 

dinheiro não serão executados; no segundo caso, por sempre deixarem margem para 

algum tipo de apreciação administrativa em sua execução concreta. (FONTE, 2015, 

p. 80) 

A atividade de planejamento das atividades estatais ganha relevância jurídica 

com a experiência da antiga União Soviética, que em 1921 adotou um regime de 

economia planificada. A ideia do dirigismo estatal soviético foi uma inovação para a 

época, uma vez que reinava o modelo de economia de mercado e a propriedade 

privada dos meios de produção, típicos dos regimes capitalistas. O planejamento da 

economia implica a substituição do mercado pelo Estado enquanto mecanismo de 



66 
  

regulação do processo econômico, entretanto a atividade planejada com escopo ao 

desenvolvimento nacional é desejável e compatível com o Estado Democrático de 

Direito. O crescimento das funções do Estado pós Segunda Guerra Mundial, implicou 

na criação de instrumentos que pudessem abarcar a complexidade das relações 

sociais, e trazendo a utilização do plano para as sociedades capitalistas. (FONTE, 

2015, p. 81) 

 Ao falar sobre o planejamento Maria Paula Bucci (2013, p.186) diz o seguinte: 

 
Essa carga simbólica, contudo, não faz jus ao significado que na prática o 

planejamento teve na segunda metade do século XX. As experiências mais 

amplas e estruturadas, do ponto de vista institucional, são as que seguem à 

Segunda Guerra Mundial, conduzindo o processo de reconstrução dos países 

cujas estruturas produtivas haviam sido destruídas, tendo com referências 

mais notórias o Japão e a França. 

 

 Os anos 1930 consagraram uma forte participação do Estado na economia dos 

Estados Unidos, como uma resposta à crise de 1929. Sem que se tratasse de 

planificação econômica se desenvolveu uma forma nova de intervenção do Estado na 

economia, que acabou por gerar uma renovação da indústria que pode se preparar 

para a guerra que se aproximava. O Brasil também viveu experiências de 

planejamento central importantes entre os anos 1950-70, com o Plano de Metas, do 

governo Juscelino Kunitschek. Houve o Plano Salte e o II PND. Essas experiências 

estiveram ligadas ao processo de industrialização brasileiro, especialmente de 

infraestrutura, no campo da energia, siderúrgica, transportes, todas intensivas em 

capital sem o qual não se poderia criar um parque industrial brasileiro. (BUCCI, 2013, 

p. 186-188) 

O plano se caracteriza por ser um projeto de ação futura racionalizada, por meio 

do qual se especificam objetivos a serem alcançados e os meios para alcançá-los, 

mediante a utilização dos instrumentos existentes. Nossa atual Constituição 

(CRFB/88) em diversas passagens trouxe imposição ao Estado de planejar sua 

atuação sobre a sociedade. Podemos dizer que o próprio orçamento público já é uma 

forma de antecipar ações futuras, mas o dever de planejar não se esgota nele. A 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 165, § 1º, determina a elaboração de um 

plano plurianual, que deverá prever as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para despesas de capital e as relativas aos programas de duração 
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continuada. Já o art. 174 da CRFB/88, dispõe sobre a intervenção do Estado na 

atividade econômica enquanto agente normativo e regulador, dizendo que o plano 

será determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (FONTE, 

2015, p. 81-82) 

 O planejamento busca atender a duas funções essenciais: a transparência e a 

racionalização. Quando se definem os objetivos globais e setoriais que serão 

perseguidos pela ação governamental, o planejamento público permite aos indivíduos 

que estes se preparem adequadamente para ela. O planejamento clarifica as 

prioridades políticas dos governantes e permite que os eleitores façam uma avaliação 

social sobre eles. A racionalização, por sua vez, advém da exclusão do elemento 

aleatório da ação estatal. O plano não é um improviso, capricho ou arbítrio dos 

governantes, e nem pode ser. O planejamento, na forma da lei, conta com a aprovação 

do Poder Legislativo, fortificando o seu viés democrático, e por essa razão, 

dificultando a intervenção judicial. É no plano que são coordenados os meios 

disponíveis, clarificadas diretrizes, e estabelecidas regras de ação de modo a evitar o 

desperdício e a desordem.(FONTE, 2015, p. 82) 

 Na doutrina existem discussões acerca da natureza das leis que estabelecem 

os planos públicos. Um lado sustenta que, em razão das leis dos planos públicos não 

se destinarem à vigência por prazo indeterminado, elas não poderiam ser tratadas 

iguais as leis ordinárias, sendo assim incapazes de gerar direitos subjetivos. Do outro 

lado, sustenta-se que o plano é lei material como qualquer outra, e retirar sua eficácia 

jurídica seria despi-lo de sua eficácia. Ora, segundo o art. 2º da Lei de Introdução às 

Normas de Direito Brasileiro15, as leis podem se destinar à vigência temporária, e nem 

por isso deixam de ser obrigatórias. Logo, podemos concluir que os planos são leis 

materiais como qualquer outras. E mais, alguns planos públicos se destinam a 

vigência indeterminada pois tratam da realização de finalidades constitucionais, 

ínsitas ao próprio Estado Democrático de Direito. Quando as normas veiculadas no 

plano tratam de princípios estas não podem ser objeto de tutela específica judicial, 

entretanto quando estas tratarem de regras específica, estas podem ser objeto de 

tutela. (FONTE, 2015, p. 83-84) 

 O planejamento situa-se em âmbito próprio, diferenciado das leis (normas 

gerais) e dos atos administrativos (concretos), exatamente porque, ao lado das regras 

                                            
15 LINDB: “Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique 
ou revogue. ” 
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também consagram princípios e diretrizes. Sua natureza é híbrida, pois ele possui 

singular importância em matéria de políticas públicas, porque permite transparência e 

racionalização no âmbito da atividade administrativa, reduzindo, ainda, o espaço de 

discricionariedade do administrador. (FONTE, 2015, p. 84) 

 

 

3.3.3 – Discricionariedade administrativa 

 

 

 O último elemento que compõe as políticas públicas é a chamada 

discricionariedade administrativa, a qual se apresenta tanto na decisão dos 

instrumentos para a realização de políticas públicas, quanto em matéria de dispêndio 

público. Em razão da formação e execução de políticas públicas ser um fenômeno 

complexo, que jamais poderá se esgotar na discricionariedade da Administração 

Pública que é tradicionalmente responsável por sua implementação. Assim, mesmo 

ausente em alguns casos específicos, a discricionariedade é parte integrante do 

fenômeno da ação governamental, razão pela qual não se pode deixa-la de lado em 

um estudo sobre políticas públicas. (FONTE, 2015, p. 84-85) 

 A discricionariedade é tema central no direito administrativo. De modo geral a 

discussão acerca da discricionariedade da administração assume duas vertentes. A 

primeira diz respeito ao espaço que a Administração tem para decidir seus atos sem 

que seja sujeito à revisão jurisdicional ou legislativa. A segunda diz respeito a 

discricionariedade dos magistrados, ou seja, discute-se se os magistrados têm 

discricionariedade no momento que vão aplicar a lei e decidir uma demanda. Outra 

discussão diz respeito a discricionariedade do legislador para decidir sobre o conteúdo 

das leis, uma vez que este está confinado aos limites impostos pela Constituição, que 

no último século teve sua normatividade expandida. (FONTE, 2015, p. 85) 

 Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 952-963), ao tratar da 

discricionariedade administrativa diz o seguinte: 

 
Fala-se em discricionariedade quando a disciplina legal faz remanescer em 

proveito e a cargo do administrador uma certa esfera de liberdade, perante o 

quê cabe-lher-á preencher com seu juízo subjetivo, pessoal, o campo de 
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indeterminação normativa, a fim de satisfazer no caso concreto a finalidade 

da lei. 

(...) Discricionariedade é a margem de “liberdade” que remanesça ao 

administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, 

um, dentre pelo menos dois componentes cabíveis perante cada caso 

concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à 

satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da 

lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 

objetivamente uma solução inequívoca para situação vertente. 

 

Jon Elster (2009, p. 11-124) em seu livro Ulisses Liberto discute porque 

indivíduos podem quere restringir sua liberdade de escolha e como alcançam esse 

objetivo. Ele também ilustra a proposição que às vezes menos é mais, uma vez que 

há benefícios em se ter menos oportunidades do que em se ter mais. No segundo 

capítulo ele discute sobre as Constituições como restrições. Para ele as Constituições 

podem restringir os outros em vez de serem atos de auto-restrição, ou elas podem 

nem ter o poder de restringir. Em certo sentido a Constituição e a lei limitam o poder 

tanto do Executivo, quanto do Judiciário. Ora, o legislativo ao editar uma norma pode 

acabar restringindo a discricionariedade do executivo de agir. 

 A existência da discricionariedade administrativa possui duas explicações 

principais. A primeira diz respeito de ser impossível que o legislador preveja todas as 

situações do mundo dos fatos, em razão das limitações semânticas, razão pela qual 

cabe ao interprete preencher esses vazios. A segunda, diz que os espaços 

discricionários são deliberativamente criados pelo Poder Legislativo, em razão da 

natureza da separação de Poderes. Assim, o legislador teria deixado ao administrador 

certa liberdade para decidir tendo em vista sua proximidade com o caso concreto, de 

modo a melhor alcançar o interesse público. (FONTE, 2015, p.85-86) 

 Em razão da segunda acepção decorre a ideia que a discricionariedade seria 

um poder da Administração Pública. No exercício da discricionariedade a 

Administração Pública integra a ordem jurídica, tomando decisões relativas a 

problemas concretos que se apresentam produzindo ações e atos jurídicos, 

objetivando dessa forma a se realizar o interesse público. Pode-se dividir a 

discricionariedade em forte, quando esta é exercida pela Administração Pública pela 

outorga legislativa; e fraca, quando decorre da utilização de termos pouco precisos 

pelo legislador. (FONTE, 2015, p.86-87) 
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 No campo das políticas públicas a discricionariedade é importante porque a 

definição dos instrumentos das políticas públicas estará sujeita a discricionariedade 

em sentido forte, uma vez que o administrador disporá de alta gama de meios de ação. 

A própria realização do gasto público é uma opção discricionária do administrador, 

tudo em decorrência da natureza autorizativa do orçamento. Deste modo, a 

Administração Pública encontra-se limitada pelos créditos orçamentários, mas não 

está obrigada a utilizá-los nos programas que estão relacionados, e nem precisa 

justificar eventuais contingenciamentos. (FONTE, 2015, p. 87-88)  
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4 CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
  

 

 O controle judicial de políticas públicas é tema muito amplo e difícil de se 

esgotar. A chamada “judicialização da política” é um fator que demonstra a 

judiciabilidade das políticas públicas, na medida que maior número de conflitos sociais 

passa a ser submetido ao Poder Judiciário, uma vez que o modelo jurídico de nossa 

constituição favorece a admissão do conflito e não sua rejeição. O processo judicial 

no Brasil vem se modernizando, sendo exemplos disso os processos coletivos, a 

adoção de tecnologias de informação e comunicação, uma série de inovações 

processuais, ampliação das formas de acesso à justiça. (BUCCI, 2013, p. 192) 

 O próprio judiciário brasileiro veio se reinventando a partir dos anos 1990. Os 

marcos dessa evolução são a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85), que inaugura 

o paradigma das ações coletivas. Após vamos ter o Código de Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8.078), que estabelece a noção de direito difuso e previu os direitos individuais 

homogêneos. (BUCCI, 2013, p. 192-193) 

 No campo judicial tivemos a ampliação da tutela de urgência, e antecipação de 

tutela. Assim, se existe um controle judicial sobre a atuação governamental, não se 

trata de exercício de voluntarismo por integrantes da magistratura, mas de movimento 

consistente formalizado pelo Poder Legislativo, cujo objetivo é evitar decisões judiciais 

lentas. Sustentando e apoiando um judiciário mais célere e eficaz. As queixas do polo 

passivo (Administração pública, autoridades municipais, estaduais e federais) devem 

ser vistas sob perspectiva do problema de coordenação ou de falta de meios, o que 

reclama compreensão institucional. (BUCCI, 2013, p. 193-196) 

Fabio Konder Comparato (1998, p. 46) aponta que o juízo de 

constitucionalidade, quando se trata de analisar a constitucionalidade de políticas 

públicas, tem por objeto não só as finalidades, expressas ou implícitas, de uma política 

pública, mas também os meios empregados para se atingirem esses fins. Em relação 

a esta última hipótese, por exemplo, é de se assinalar que uma política de estabilidade 

monetária fundada na prática de juros bancários extorsivos e na sobrevalorização do 

câmbio, pode-se revelar, de modo geral, incompatível com os fundamentos 

constitucionais de toda a ordem econômica, quais sejam a valorização do trabalho 

humano e a exigência de se assegurar a todos existência digna (art. 170, caput), e, 

bem assim, com o princípio da busca do pleno emprego (art. 170 - VIII). Da mesma 
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maneira, uma política de indiscriminada concessão de incentivos fiscais a qualquer 

exploração agrícola pode se revelar incompatível com o princípio de defesa do meio 

ambiente (art. 170 - VI), ou pode ocorrer, ainda, que a política governamental viole a 

Constituição em razão da própria maneira como é estruturada. Um exemplo, aqui, 

seria o de uma política estadual ou municipal de saúde pública desligada do sistema 

nacional único, imposto pelo art. 198 da Constituição. 

Fonte (2015, p. 207-208) aponta que, como regra geral, é correto afirmar que 

as políticas públicas podem ser objeto de impugnação e controle judicial. Mesmo em 

casos em que existe discricionariedade legislativa ou administrativa absoluta é 

possível vislumbrar controle de natureza jurídica. Podemos citar por exemplo as 

políticas públicas destinadas à fiscalização de fronteiras, cuja competência é da União 

Federal, nos termos do art. 21, XXII, da Constituição Federal de 1988. O quantitativo 

de agentes da receita federal e de policiais federais destinados ao patrulhamento é 

matéria deixada à pura discricionariedade administrativa, não existindo lei sobre o 

assunto. Entretanto é razoável sustentar algum tipo de controle judicial para impedir 

lesão a direitos individuais (a Administração submeteria os viajantes a tratamento 

degradante e inumano para realizar a fiscalização), ou direito objetivo (o Administrador 

resolve abrir completamente as fronteiras do país). 

O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de controle 

judicial de políticas públicas quando está em questão o adimplemento dos direitos 

fundamentais previstos no texto constitucional. Entretanto, um parâmetro tão elástico 

tornaria praticamente todas as políticas públicas sujeitas à ampla revisão judicial, já 

que muitas delas podem ser reconduzidas, ainda que de forma mediata, aos princípios 

constitucionais, atraindo para si todas objeções doutrinárias ao controle judicial de 

políticas públicas. 

 Segundo Fonte (2015, p. 209-210) as políticas públicas relacionadas aos 

direitos fundamentais podem ser divididas em categorias distintas, e serão definidas 

de acordo com sua vocação para materialização do núcleo do princípio da dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), pilar do sistema de direitos fundamentais 

posto em vigor pela atual Constituição Federal. Podemos dividi-las em políticas 

públicas constitucionais essenciais, que dizem respeito a políticas que buscam o 

adimplemento concreto do mínimo existencial. E em políticas públicas ditas não 

essenciais, que são aquelas relacionadas a área não nuclear dos princípios 

fundamentais previstos na Constituição. A diferença de regime justifica-se no fato de 
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que determinados conteúdos constitucionais não podem ficar à mercê da livre vontade 

majoritária, portanto de se submeterem a um juízo de suficiência e adequação a ser 

exercido pelo Poder Judiciário. As políticas públicas que dizem respeito apenas à área 

não nuclear dos princípios fundamentais deverão ser controladas apenas de maneira 

instrumental. O problema mais evidente no controle judicial de políticas públicas 

consiste na inflação de direitos fundamentais promovida pela Constituição Federal de 

1988 e no reconhecimento direto de sua máxima eficácia, elementos que permitem 

sustentar a sindicabilidade de quase todo direito em face do Estado. Este é um 

pensamento que não pode prosperar, por isso é fundamental reconhecer a diferença 

de regime decorrente da maior ou menor ligação das políticas públicas com certos 

conteúdos mais relevantes da Constituição. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, III, diz que um dos fundamentos 

da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, cujo um dos 

núcleos tem sido identificado como prestações essenciais necessárias a uma vida 

digna. A dignidade da pessoa humana, assumiu, após a Segunda Guerra Mundial, 

posição de principal valor a ser protegido pelos Estados, assim, garantir o mínimo 

existencial é o que se demanda para uma vida digna. Isso também significa dizer que 

certos espaços serão retirados de deliberação legislativa e submetidos a proteção 

judicial. Ora, o uso irrestrito do poder soberano poderia levar a criação de políticas 

que feririam uma minoria podendo fazer com que estes não tenham condições de viver 

minimamente dignos. (FONTE, 2015, p. 212-213) 

A construção teórica do mínimo existencial tem sua origem na Constituição 

Alemã de 1949, no segundo pós-guerra. O Tribunal Constitucional Alemão passou a 

reconhecer o mínimo existencial com base no princípio da dignidade da pessoa 

humana. Em certo sentido existem direitos que são essenciais a própria manutenção 

do Estado e o regime democrático. A comunidade estatal deve assegurar ao cidadão 

pelo menos as condições mínimas para uma existência digna e envidar os esforços 

necessários para integrar estas pessoas na comunidade, fomentando o seu 

acompanhamento e apoio na família ou por terceiros, bem como criando as 

indispensáveis instituições assistenciais. A lógica que se segue é de que a efetiva 

garantia de um mínimo existencial protege os valores e direitos relacionados a 

liberdade, e a democracia. Nesse sentido, para ser um efetivo cidadão é necessário 

que o indivíduo tenha acesso mínimo a certos bens, como por exemplo educação, 

saúde e moradia, sem os quais terá prejudicada sua capacidade de autodeterminar, 
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e assim realizar valores comunitários e/ou de participar ativamente nas discussões 

públicas. (SARMENTO, 2015, 188-209) 

Na doutrina, há tentativas de definição dos direitos e prestações que compõem 

o mínimo existencial. Ana Paula de Barcellos (2002, p. 247-301), com o objetivo de 

fornecer parâmetros para a atuação judicial, lista como componentes do mínimo 

existencial (1) a educação fundamental, (2) a saúde básica (compreendendo o 

saneamento, o atendimento materno-infantil, as ações de medicina preventiva e 

prevenção epidemiológica), (3) a assistência social aos desamparados e (4) o acesso 

à justiça. Segundo esta autora essas prestações materiais poderiam ser asseguradas 

pelo Judiciário, num cenário de escassez de recursos independentemente de previsão 

legal e da existência de verbas orçamentárias correspondentes. 

Felipe de Mello Fonte (2015, p. 215) entende que o mínimo existencial, em 

caráter abstrato (prima facie), deve ser compreendido como sinônimo de “prestações 

mínimas para que sejam preservadas a liberdade e a dignidade da pessoa humana 

em seu núcleo essencial e intangível, o qual compreende (i) a subsistência do ser 

humano, (ii) a capacidade de autodeterminação e (iii) a capacidade de participação 

nas decisões públicas”.  

Esse mesmo autor vai subdividir o mínimo em quatro pontos: (1) O direito a 

prestações necessárias à manutenção da vida, que diz respeito a entender o mínimo 

existencial como mínimo vital. Não seria possível qualquer ação ou cooperação 

humana se o indivíduo corresse risco de morrer por ausência de alimentos ou de 

prestações mínimas de saúde. Podemos citar aqui o direito à alimentação regular que 

se encontra positivado na Lei n. 11.346/2006, que introduziu no direito brasileiro o 

conceito de segurança alimentar no seu art. 2º.16 Deste modo é possível falar de um 

direito subjetivo público ao recebimento de alimentos in natura. Sendo que o STJ, em 

2007, já decidiu demanda determinando entrega de leite especial para crianças 

quando o alimento é necessário para sua sobrevivência.17 Nossa Constituição 

Federal, em seu art. 19618, dá margem a interpretação que as prestações de saúde 

                                            
16 Art. 2º A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa 
humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o 
poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a 
segurança alimentar e nutricional da população. 
17 STJ, REsp 900.487/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 28-02-2007. 
18 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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necessárias a garantia da vida humana são imediatamente exigíveis, entretanto, 

embora louvável a iniciativa de nosso constituinte, o cumprimento da norma no plano 

prático é inviável, assim deveríamos tomar o art. 196 como uma norma principiológica. 

Nesse sentido somente as prestações de saúde pública destinada à manutenção da 

vida são imediatamente exigíveis, com base no art. 5º, caput, e § 1º da Constituição 

Federal de 198819, enquanto o resto depende de políticas públicas; (2) O direito a não 

ser submetido a tratamento degradante, que equivale à regra constitucional que veda 

a submissão a tortura e/ou tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III, da 

CRFB/88)20. A partir do disposto na Constituição é possível extrair um direito individual 

que justificaria demandas para remediar situações como presos encarcerados em 

celas superlotadas, em condições precárias de higiene, pessoas vivendo na rua ou 

debaixo de pontes; (3) O direito a educação básica, que diz respeito a requisitos 

necessários aos indivíduos para exercício de sua autonomia, e cidadania. Ora se o 

indivíduo não tem o mínimo necessário de educação ele não conseguirá participar nas 

discussões políticas em seu país, muito menos será capaz de prover sua própria 

subsistência. Esse direito encontra fundamento no art. 5º, caput, da Constituição 

Federal de 1988, e é reforçado pelo disposto no art. 20521 e seguintes22. Pode-se 

extrair desses dispositivos um direito à existência de políticas públicas destinadas à 

erradicação do analfabetismo, progressiva e universalização do atendimento escolar 

e melhoria na qualidade do ensino; (4) O acesso à justiça, que se traduz ao direito 

fundamental previsto no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. O acesso à 

justiça deve compor o mínimo existência por que sem ele os indivíduos não teriam 

meios de fazer garantir os seus direitos, especialmente os mínimos para sua 

                                            
19 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 1º As normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
20 Art. 5º (...) III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 
21 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
22 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação 
básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva 
universalização do ensino médio gratuito; III - atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-
escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, 
adequado às condições do educando; VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
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subsistência e cidadania. O sistema deve ser acessível a todos e deve produzir 

resultados sociais e individuais justos. (FONTE, 2015, p. 216-222) 

As políticas públicas constitucionais não essenciais são aquelas destinadas à 

concretização do espaço não nuclear dos princípios fundamentais que se pode 

chamar de “zona de incerteza”, ou seja, será necessário um processo legislativo para 

a criação de direitos subjetivos públicos. Podemos ter ainda políticas públicas 

derivadas do direito infraconstitucional, em que a política pública deriva de opção 

legal. É o caso da Lei federal 9.313/9623 que prevê o direito aos portadores do vírus 

HIV a receber gratuitamente do SUS (Sistema Único de Saúde) os remédios 

necessários para o tratamento de sua doença. A existência de lei infraconstitucional 

exonera o magistrado de ônus argumentativo para que as prestações cobradas ao 

poder público sejam extraídas. (FONTE, 2015, p. 228-230) 

A garantia dos direitos fundamentais depende, como visto em ponto anterior, 

de recursos escassos. A escassez obriga o Estado, em alguns casos, a se confrontar 

com verdadeiras “escolhas trágicas”, pois, em face da limitação de recursos para 

atender a múltiplas demandas, ele é forçado a eleger prioridades, dentre diversas 

necessidades e exigências legítimas, fazendo assim escolhas alocativas Para lidar 

com este fenômeno econômico, elaborou-se o conceito da “reserva do possível”. 

A expressão tem origem em decisão do Tribunal Constitucional Alemão, em 

1972, que tratou da limitação de vagas em universidades públicas. O caso ficou 

conhecido como Numerus Clausus. Já no Brasil, a jurisprudência alude com 

frequência a decisão monocrática proferida pelo Min. Celso de Mello na ADPF 45. 

(SARMENTO, 2015, p. 231-232) 

Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo (2008, p.30) desdobram a “reserva do 

possível” em três componentes: (1) o componente fático, que diz respeito à efetiva 

existência de recursos necessários à satisfação do direito prestacional em pauta; (2) 

o componente jurídico, que se traduz na existência de autorização legal para 

realização da despesa exigida pela efetivação do direito; (3) e a razoabilidade da 

prestação, considerando os recursos existentes e os demais encargos que recaem 

sobre o Estado. 

                                            
23 Lei 9.313/96: “Art. 1º Os portadores do HIV (vírus da imunodeficiência humana) e doentes de AIDS 
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, toda 
a medicação necessária a seu tratamento.” 
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A oponibilidade da “reserva do possível” ao “mínimo existencial” é em certo 

sentido quase inexistente, tanto nos seus componentes jurídicos24, quanto na sua 

razoabilidade, ficando a questão complexa somente quando tratamos do componente 

fático da “reserva do possível”. O STF se posiciona que nem mesmo o componente 

fático  é oponível ao mínimo existencial25, entretanto essa tese não procede, uma vez 

que nenhuma mágica jurídica poderia contornar o limite que é imposto, não pelo 

Direito, mas pela realidade fática. 

Em seguida trataremos de alguns modelos de intervenção judicial em políticas 

públicas que podem ser vistos nas práticas jurisprudenciais. 

 

 

4.1 OS MODELOS DE INTERVENÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 O presente ponto destina-se à sistematização de algumas formas de 

intervenção judicial em políticas públicas que são verificadas na prática 

jurisprudencial. Acabamos por dividi-las em dois modelos: um modelo denominado de 

“fraco” em que a intervenção ocorre de maneira mais branda, deixando ainda ao 

legislador e ao administrador público amplo espaço de conformação de políticas 

públicas; e outro denominado de “forte”, que diz respeito a hipóteses em que a 

discricionariedade administrativa é reduzida a zero. Vale ressaltar que as modalidades 

de controle fraco dificilmente poderão ser utilizadas a contento em sede de demandas 

individuais, assim sendo, prefere-se que o controle de políticas públicas se dê por 

meio de ações de tutelas coletivas. Todas as espécies de controle destacados adiante 

não precisam ser utilizadas de forma estanque. Na prática elas podem (e devem) ser 

combinadas. (FONTE, 2015, p. 299) 

                                            
24 RE 273.834, Rel. Min. Celso de Mello, D.J. 18/09/2000: “A falta de previsão orçamentária não deve 
preocupar ao juiz (...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde e fazer prevalecer, 
contra esta prerrogativa fundamental um interesse financeiro e secundário do Estado (...) razões de 
ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção”. Destaco apenas que não concordo 
com a ideia de que o respeito à legalidade orçamentária corresponda a um mero interesse secundário 
do Estado. Embora considere que o mínimo existencial se sobrepõe à legalidade orçamentária, penso 
que esta também deve ser “levada à sério”, o que nem sempre faz a jurisprudência brasileira. 
25 AgReg no RE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 23/08/2011: “A cláusula da reserva do possível 
– que não pode ser invocada pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar, de inviabilizar 
a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição – encontra insuperável 
limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso 
ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana”. 
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4.1.1 O modelo fraco 

 

 

(1) Direito a existência de uma política pública. O caso Grootboom. O caso teve 

origem na ação movida por Irene Grootboom e outros em face do governo Sul-Africano 

em seus diversos níveis e julgado pela Corte Constitucional sul-africana em 2000. O 

caso é paradigmático e internacionalmente conhecido. Na hipótese, discutia-se o 

direito de centenas de indivíduos miseráveis, que estavam vivendo em condições 

precaríssimas, em barracas de plástico, depois de terem sido despejados da área 

particular, e que reivindicavam do Estado o acesso à moradia adequada. A Corte 

Constitucional entendeu que não seria possível assegurar imediatamente o direito à 

moradia a cada um. Porém, o Tribunal não se esquivou de controlar as políticas 

públicas habitacionais promovidas pelo Estado. Diante disso determinou a 

reformulação da política estatal sobre moradia pelo governo, para que contemplasse 

medidas de alívio imediato para pessoas miseráveis, sem, no entanto, precisar quais 

providências deveriam ser adotadas. (SARMENTO, 2015, p. 238-239)  

(2) Controle dos investimentos mínimos obrigatórios previstos na Constituição 

Federal de 1988 e das verbas dos fundos públicos com destinação específica. Essa 

segunda possibilidade de controle judicial de políticas públicas, decorre de específico 

mandamento constitucional, e encontra-se na análise de aplicação dos investimentos 

mínimos obrigatórios para as áreas de saúde e educação, bem como na destinação 

dos fundos públicos reservados à proteção do mínimo existencial (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB; e o Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza – FCEP). Essa é uma hipótese de controle “fraco” em razão de que o Poder 

Judiciário não vai decidir sobre a realização das políticas públicas, mas exigir que 

percentuais de orçamento sejam investidos em determinadas áreas, ou que verbas 

de fundos específicos sejam efetivamente aplicadas em sua destinação que pode ser 

legal ou constitucional. (FONTE, 2015, p. 304) 

(3) Afetação Judicial do orçamento público. Observada a inconstitucionalidade 

pontual do orçamento público, uma segunda possibilidade, condicionada à 

inexistência de urgência no caso concreto, é a determinação judicial dirigida ao órgão 
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legislativo para que faça incluir, no próximo período, a despesa que se julga 

constitucionalmente impositiva. A direta afetação judicial do orçamento é uma medida 

menos grave que a própria desconsideração das regras orçamentárias vigentes, como 

vem ocorrendo na prática jurisprudencial, mas não tem a eficácia imediata que muitas 

vezes a solução do caso exige, pois haverá que se aguardar o período orçamentário 

seguinte para que se torne exequível. Porém, por outro lado, é uma medida de 

intervenção menos severa e, por esta razão, segue em linha com a autocontenção 

exigida do Poder Judiciário ao interferir em matéria que não é orginalmente de sua 

alçada, e, portanto, ser classificada como intervenção “fraca”. Outra vantagem da 

afetação judicial do orçamento é permitir que a solução seja uniforme e universalizada, 

já que despersonalizada. A título de exemplo desta modalidade de intervenção, tem-

se o caso julgado no Recurso Especial n.493.811/SP (DJU 15-3-2004), pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em que figurou como Relatora a Min. Eliana Calmon. Cuidou-se 

de ação civil pública em que o Ministério Público do Estado de São Paulo pretendia 

compelir o Município de Santos a aparelhar as creches para tratamento de crianças e 

adolescentes alcoólatras e toxicômanos, essa necessidade já havia sido reconhecida 

pelo Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente. Em seu voto 

vencedor, a Relatora frisou que a posição adotada pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo deixa inteiramente à disposição do administrador público implementar ou não 

os comandos contidos na ordem jurídica. Vale ressaltar que o pedido inicial do 

Ministério Público era o de inclusão no projeto de lei orçamentário do exercício 

seguinte para a realização de políticas públicas certas e determinadas. Essa forma de 

atuar é positiva pois inibe o argumento da reserva do possível jurídica. (FONTE, 2015, 

p. 313-315) 

(4) Imposição de metas mínimas em demandas coletivas e abstratas. Esta 

quarta modalidade de possibilidade de controle jurídico no sentido “fraco” consiste na 

imposição ou cobrança de metas mínimas à Administração Pública. Também nesta 

hipótese não se determina um caminho específico, permitindo o exercício de 

discricionariedade ampla pelos órgãos políticos, mas apenas exige que sejam 

atingidos determinado patamares na entrega de bens e prestação de serviços públicos 

básicos. A imposição de metas está já em um momento posterior, relacionado aos 

resultados esperados da execução orçamentária. (FONTE, 2015, p. 316-317) 
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4.1.2 O modelo forte 

 

 

 (1) Direito subjetivo à prestação in natura: o caso dos medicamentos. O modelo 

“forte” de intervenção de políticas públicas impõe a redução da discricionariedade 

administrativa a zero, o que atrai críticas à intervenção judicial. Nestes casos o Poder 

Judiciário esgota o trabalho interpretativo, apontando para o caso concreto qual é ou 

era a conduta devida pelo poder público, condenando-o a realizá-la ou substituindo a 

obrigação de fazer por pecúnia. As modalidades de intervenção forte deveriam ser 

reservadas aos casos em que estão em jogo as políticas públicas essenciais, ligadas 

ao mínimo existencial, deixando ao controle brando as políticas públicas ligadas à 

concretização de prerrogativas não albergadas no interior do núcleo essencial ou 

apenas indiretamente relacionadas aos direitos fundamentais. No direito brasileiro, o 

grande paradigma de modelo intervenção radical do Poder Judiciário em políticas 

públicas é a adjudicação judicial de medicamentos e insumos relacionados à saúde. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e também dos Tribunais de Justiça 

estaduais está firmemente fixada no sentido de que existe um direito subjetivo público 

à obtenção das prestações públicas necessárias ao tratamento da saúde e 

manutenção da vida, decorrente do art. 196, caput, do texto constitucional. Entende-

se que cabe ao interessado apenas o ônus de demonstrar, nos autos do feito, a sua 

impossibilidade de adquiri-los, bem como a doença que carrega. Este dever se dirige 

a todos os entes federativos de maneira solidária, ou seja, é de entendimento 

majoritário que seria obrigação solidária dos entes adimplirem os direitos 

fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988. (FONTE, 2015, p. 318-

319) 

 (2) A derrota da regra orçamentária no caso concreto. Os créditos 

orçamentários têm a nítida função de delimitar os gastos da Administração Pública, 

impedindo a sua expansão desmedida e garantindo o controle do poder. Ocorre que 

o orçamento público poder padecer de vícios de inconstitucionalidade diversificados, 

seja porque distribui os recursos sem consideração ao mínimo existencial, seja porque 

não é isonômico ou eficiente, como manda a Constituição. Assim restando 

inviabilizado a vida do controle de constitucionalidade concentrado, resta efetuar o 

controle difuso, que é uma possibilidade aberta a qualquer magistrado no sistema de 

controle de constitucionalidade brasileiro. O que se trata aqui é da submissão da 
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Administração às decisões judiciais. Podemos citar o caso do Recurso Extraordinário 

224.775-6 de relatoria do Min. Néri da Silveira (DJ 24-5-2002), que for interposto pelo 

Estado do Mato Grosso contra decisão que determinou o custeio de perícia de DNA 

em feito que o ente público sequer era parte. Na ocasião, o Min, Relator Néri da 

Silveira pontou “Não seria possível concluir que não há obrigação de cobertura desse 

ônus, tão só, porque não prevista no orçamento de certo exercício”. (FONTE, 2015, p. 

320-321) 

 (3) O bloqueio de verbas públicas e o sistema de precatórios. O bloqueio de 

verbas públicas pelo Poder Judiciário consiste na modalidade mais grave de 

intervenção na discricionariedade administrativa a respeito do dispêndio público. Os 

Tribunais Superiores, e alguns Tribunais de Justiça Estaduais, possuem entendimento 

pacificado pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas para o cumprimento de 

decisões judiciais que envolvam a entrega de medicamentos, em caso de 

desobediência do ente público no cumprimento das decisões. Quando as decisões 

não são cumpridas espontaneamente, os magistrados determinam o bloqueio do 

numerário necessário à aquisição do medicamento ou insumo, o que é 

operacionalizado por meio de expedição de ofício ao banco onde o ente público 

mantém a conta do tesouro ou por meio de penhora eletrônica direta. Em seguida os 

valores são entregues ao interessado, exigindo-se a prestação de contas nos autos 

em prazo assinalado pelo magistrado. (FONTE, 2015, p. 322-323) 

 (4) Reconhecimento de responsabilidade patrimonial do Estado. Trata-se do 

reconhecimento de responsabilidade civil do Estado. É uma modalidade forte, pois 

pressupõe a prática de um ato ilícito, determinando-se qual era a conduta devida pelo 

poder público na hipótese concreta. Como a responsabilidade civil é um mecanismo 

de controle pós-fato, sempre dependerá da demonstração do dano sofrido pelo 

demandante. Podemos citar como exemplo os diversos casos envolvendo o 

encarceramento de pessoas em condições insalubres no Estado do Rio de Janeiro, o 

que ensejou múltiplas demandas onde se postulam indenizações por danos morais. 

Trata-se de falha estatal no provimento de condições mínimas para que se considere 

adimplida a vedação constitucional ao tratamento degradante. (FONTE, 2015, p.327-

328) 
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4.2 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Ao se procurar a jurisprudência do STF em relação ao tema “políticas públicas”, 

encontra-se 200 acórdãos deste órgão em que este termo aparece. Esses acórdãos 

são decisões tomadas em diferentes tipos de ações, que vão desde ADI’s, ADPF’s, à 

Recursos Extraordinários. 

A jurisprudência dominante no STF é que “é possível ao Poder Judiciário 

determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas 

constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o 

poder discricionário do Poder Executivo” , ou que, “é possível ao Judiciário, em 

situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas 

públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso 

implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”  

Zettel, Bolonha e Rangel (2015, p. 158-180) ao comentar sobre o tema dizem 

o seguinte: 

 
A jurisprudência do Supremo Tribunal revela uma forma de materialização 

das disposições dos direitos fundamentais que estão dispostos no texto da 

Constituição da República, isto é, permite identificar como as disposições 

normativas em abstrato podem ser concretizadas em direitos fundamentais 

aplicáveis ao caso concreto e dentro das circunstâncias condicionantes da 

realidade social. (...) A decisão judicial, nestes casos, deve levar em 

consideração o conteúdo normativo fundamental destes direitos, assim como 

a capacidade de cada instituição para atende-lo e o controle de seus 

respectivos efeitos. 

(...). Em síntese, a efetivação judicial dos direitos fundamentais está 

conectada às possibilidades de sua aplicação, à identificação do seu 

conteúdo essencial e às limitações a toda forma de restrição ao âmbito de 

proteção normativa destes direitos. 

(...). Por meio de sua jurisdição constitucional o Supremo assume a posição 

de cúpula do Poder Judiciário, e organismo fundamental na rede de 

instituições do Estado brasileiro. 
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Fonte: Supremo Tribunal Federal. Banco de dados montado pelo autor. 
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Fonte: Supremo Tribunal Federal. Banco de dados montado pelo autor. 
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O que chama mais atenção nos dados apresentados é a crescente importância 

que o judiciário vem dando a implementação de políticas públicas. Antes de 2006 a 

expressão “políticas públicas” mal aparecia nos acórdãos do STF. 

 Outro dado interessante é a quantidade de acórdãos que dizem respeito a 

inscrição de entes federativos em cadastros federais de inadimplência. Devido a essa 

inscrição os entes federativos não conseguiriam receber transferências de recursos 

federais, o que impediria estes de prestar serviços públicos como de implementar 

políticas públicas. A jurisprudência do STF, nos casos de inscrição de entidades 

estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros 

de inadimplentes organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o 

repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições 

impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), 

sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, 

de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou 

a prestação de serviços essenciais à coletividade. 

 No caso de “segurança pública”, o segundo tema mais tratado nos acórdãos, 

tratam-se de ações que dizem respeito ao controle repressivo do Estado. Incluem-se 

nesse tema tanto obrigações de fazer, como a determinação da construção de uma 

prisão, como da obrigação do Estado de prestar segurança pública sem cobrar uma 

taxa a mais por esse serviço. 

 Já o terceiro tema mais tratado é a implementação das políticas públicas de 

saúde, que vão desde a construção de hospitais, ao fornecimento de medicamentos, 

ou mesmo do custeio pelo Estado de hospitais particulares quando este não tem 

aparato para atender o necessitado pelo SUS. 

 Pelos dados apresentados ainda percebemos a grande importância dada a 

política pública de educação, tal como também da importância dada a políticas 

inclusivas de pessoas com deficiência ou necessidade especial. 
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 4.4 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COMO MEIO DE CONTROLE DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

 

 A Constituição de um Estado é sua norma fundamental e suprema, devendo 

esta irradiar o fundamento de validade de todas as outras normas existentes naquele 

Estado. 

 Para ter validade dentro do ordenamento jurídico, a norma editada deve ser 

produzida em consonância com a norma superior, não podendo a norma inferior 

contrariar a superior sob a pena de não ter validade. Nesse sentido inconstitucional é 

a norma (ação), ou omissão que entra em conflito ou em confronto com o disposto na 

Constituição. Devendo primeiramente diferenciarmos os tipos de controle. 

 Quanto ao órgão de controle pode-se ter: (a) controle político; (b) controle 

jurisdicional; (c) controle misto. Quanto à forma de controle pode-se ter: (a) controle 

incidental, em que a constitucionalidade é arguida no contexto de um processo ou 

ação judicial; (b) principal, em que o controle de constitucionalidade é arguido 

autonomamente em processo ou ação própria. Quanto ao momento de controle 

podemos ter o controle: (a) preventivo, realizado antes da promulgação do ato 

normativo; (b) repressivo, realizado após a promulgação do ato normativo. (MENDES, 

2009, p. 1055-1056) 

 Clèmerson Merlin Clève (2000, p. 35-42) vai apontar que é inconstitucional um 

ato normativo cujo conteúdo ou forma se contraponha de modo implícito ou expresso 

ao contemplado em dispositivo constitucional. É a lei em relação de incompatibilidade 

vertical com as normas constitucionais. O ato normativo (inconstitucionalidade 

material) ou seu processo de elaboração (inconstitucionalidade formal) está em 

desconformidade com algum preceito ou princípio constitucional. A 

inconstitucionalidade formal ou orgânica decorre de vício de incompetência do órgão 

que promana o ato normativo. Ou seja, uma lei é formalmente inconstitucional quando 

é elaborada por órgão incompetente (inconstitucionalidade orgânica) ou quando 

segue procedimento diverso daquele fixado na Constituição (inconstitucionalidade 

formal propriamente dita). Já a inconstitucionalidade material diz respeito ao conteúdo 

do ato normativo. Se o conteúdo do dispositivo não for compatível com o conteúdo da 

constituição o ato normativo será materialmente inconstitucional. 
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 O controle da constitucionalidade repressivo no Brasil é exercido pelo poder 

Judiciário que fiscaliza a validade das leis ou atos normativos através do método 

difuso ou concentrado. No método concentrado o controle é exercido por um único 

órgão, que pode ser um tribunal com a função de conhecer as questões relativas à 

inconstitucionalidade. Entre nós esse órgão é o Supremo Tribunal Federal. E no 

sistema difuso, a alegação de inconstitucionalidade aparece em um processo como 

meio de defesa ou exceção e a decisão de inconstitucionalidade é passada a qualquer 

tribunal. Qualquer órgão do Poder Judiciário pode e deve decidir a questão da 

inconstitucionalidade para decidir o mérito da ação. 

A ideia de controle de constitucionalidade realizado por todos os órgãos do 

Poder Judiciário (controle difuso) iniciou-se com o caso Madison versus Marbury 

(1803), em que o juiz Marshall da Suprema Corte Americana afirmou que é próprio da 

atividade jurisdicional interpretar e aplicar a lei. Sendo que ao fazê-lo, em caso de 

contradição entre a Legislação e a Constituição, o tribunal deve aplicar esta última por 

ser superior a qualquer lei ordinária do Poder Legislativo. - US Court 137 (1803). 

(MENDES, 2009, p. 1058) 

Enquanto o controle concentrado surgiu com a Constituição Austríaca de 1920, 

que consagrou como forma de garantia suprema da Constituição um Tribunal 

Constitucional, que julgaria as questões constitucionais (MENDES, 2009, p. 1057) 

No Brasil, o controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade surgiu por 

meio da Emenda Constitucional nº 16, de 6-12-1965, que atribuiu ao Supremo Tribunal 

Federal competência para processar e julgar originalmente a representação de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, apresentado pelo 

procurador-geral da República, apesar da existência da representação interventiva 

desde a Constituição de 1934. Não se deve olvidar que, no tocante ao controle de 

constitucionalidade da lei municipal, a Emenda n. 16 consagrou, no art. 124, XIII, regra 

que outorgava ao legislador a faculdade para "estabelecer processo de competência 

originária do Tribunal de Justiça, para declaração de inconstitucionalidade de lei ou 

ato do Município em conflito com a Constituição do Estado (MENDES, 2009, p. 1093-

1094) 

Por meio do controle concentrado/abstrato, procura-se obter a declaração de 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em tese, independentemente da 

existência de um caso concreto, visando-se à obtenção da invalidação da lei, a fim de 
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garantir-se a segurança das relações jurídicas, que não podem ser baseadas em 

normas inconstitucionais, e que virão a se formar no futuro. 

 O Estado-Membro da Federação também se rege por uma constituição. Essa 

constituição, tal como a federal é dotada de supremacia, havendo hierarquia entre 

suas normas e o ordenamento jurídico consequente, de modo que as normas 

inferiores a esta devem ser compatíveis. A Constituição do Estado-Membro é prevista 

no art. 25 da CRFB/88, que tem a seguinte redação: “Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e Leis que adotarem, observados os princípios desta 

Constituição”. 

 Na Constituição Estadual devem estar previstos os mecanismos de defesa e 

guarda desta, sendo que na criação desses mecanismos deve o Estado-Membro 

observar os limites estabelecidos na Constituição Federal. 

 O Município, então, deve elaborar sua Lei Orgânica, respeitando os limites 

Constitucionais, tanto federais quanto estaduais, conforme disposto no art. 29 da 

CRFB/88: “O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado”. 

 A Constituinte Federal ainda reconhece os Municípios como entidades criadas 

dentro dos Estados Membros da Federação e assim submetidos a suas normativas, 

sendo que no art. 35 nossa Carta Magna dispõe acerca da intervenção federal e seus 

limites, conferindo aos Estados Membros competência para a instituição de 

representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e 

municipais frente à Constituição Estadual. (FERRARI, 2005, p. 291) 

 Desta maneira existe uma relação de hierarquia entre a Constituição Federal, 

a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, porém não se pode falar em 

hierarquia de lei federal, ou estadual frente a lei municipal, uma vez que estes entes 

componentes da Federação Brasileira têm seus campos de autonomia próprios. 

 

 

4.3.1  Controle Difuso da Constitucionalidade das Leis Municipais 
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Neste momento, passamos a analisar o controle de constitucionalidade em 

relação às leis ou atos normativos municipais. O controle difuso/incidental como dito 

acima é meio de declaração de inconstitucionalidade por tribunais de qualquer 

instância, uma vez que invocada a inconstitucionalidade em uma norma. 

Quando a lei municipal afronta a Constituição Federal, e tribunal inferior declara 

sua inconstitucionalidade, essa decisão pode ser revista pelo Supremo Tribunal 

Federal, em recurso extraordinário, de acordo com o disposto no art. 102, III, da nossa 

Constituição Federal, uma vez que tal dispositivo está redigido da seguinte maneira: 

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe: julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única 

ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta 

Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar 

válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar 

válida lei local contestada em face de lei federal”. (FERRARI, 1994, p. 71) 

Entretanto, no caso da lei municipal violar a Constituição do Estado-Membro, 

por lei ou ato normativo municipal, as decisões (de controle difuso) proferidas em 

órgãos judiciais inferiores serão apreciadas apenas pelo Tribunal de Justiça dos 

Estados em última instância. (FERRARI, 1994, p.71-72) 

A Constituição de 1988 não estendeu a possibilidade de recurso extraordinário 

em caso de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual. 

Afirmando a Súmula 280 do STF que “por ofensa ao direito local não cabe recurso 

extraordinário”.26 

 

 

4.3.2  Controle Concentrado da Constitucionalidade das Leis Municipais 

 

 

 O método concentrado/abstrato de constitucionalidade trata-se, como dito 

acima, de uma ação própria com o escopo de discuti-lo, ou seja, a análise de 

constitucionalidade é dissociada de um caso concreto, devendo se distinguir a 

hipótese de arguição de inconstitucionalidade em face da Constituição Federal e a 

arguição de inconstitucionalidade em relação a Constituição do Estado-Membro. 

                                            
26 STF Súmula 280. 
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 O art. 125, § 2º da Constituição Federal de 1988 dispõe que “Cabe aos Estados 

à instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 

estaduais ou municipais em face da Constituição Federal, vedada a atribuição da 

legitimação para agir a um único órgão”. Infere-se a partir do disposto que é da 

competência do constituinte estadual a criação de mecanismo de guarda de sua 

Constituição, sendo assunto de inteira competência estadual que vem integrar o 

princípio da autonomia federativa. Entretanto, ao criar o mecanismo de guarda de sua 

Constituição, o Estado Membro não poderá ofender os princípios previstos na 

Constituição Federal, somente podendo atuar dentro da moldura de autonomia 

prevista, que lhe é conferida em tal Carta. (FERRARI, 1994, p. 73) 

 Ferrari aponta que o controle de constitucionalidade das leis estaduais e 

municipais frente à Constituição Estadual representa o modo mais característico de 

assegurar a autonomia estadual, uma vez que a edição de uma Constituição é a forma 

de exercício dessa autonomia, e o mecanismo de controle, afirmação desta. Devido a 

isso, é claramente possível a declaração de inconstitucionalidade de lei estadual ou 

municipal em face da Constituição Estadual por meio de ação direta. Não cabe recurso 

extraordinário uma vez que os órgãos competentes para o julgamento da lide são 

tribunais locais (TJ’s). Assim, diante de confronto com as disposições da Constituição 

Estadual a decisão do Tribunal de Justiça é definitiva. (FERRARI, 2005, p. 294-295) 

 Entretanto, a CRFB/88 nada dispôs acerca de conflito entre norma municipal e 

a Constituição Federal, dispondo somente no seu art. 102, I, a, que é de competência 

do Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento da “ação direta de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória 

de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal”. 

 Diante da ausência de previsão, sinaliza-se no sentido de nosso ordenamento 

somente admitir arguição de inconstitucionalidade de lei municipal em face da 

Constituição Federal somente por via de defesa ou de exceção (controle difuso), uma 

vez que o Constituinte previu apenas o controle abstrato (concentrado) a lei municipal 

frente à Constituição Estadual. (FERRARI, 2005, p. 294)  

Antes do advento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 

(ADPF) o STF não realizava controle concentrado das leis municipais por meio da 

constituição federal, as ADI’s estaduais eram, então, relevantes mecanismos de 

controle concentrado dos atos normativos municipais. Nesse contexto, para buscar a 

invalidade de normas municipais de forma concentrada, somente existia a via das 
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Ações Direitas de Inconstitucionalidade Estaduais a partir do texto da Constituição 

Estadual. Desse modo, através de ADI’s estaduais, há relevante instrumento para 

controle e restrição das autonomias municipais, sobretudo, e estaduais no Estado 

federal brasileiro que já é muito centralista. (TOMIO, et al., 2015, p. 97) 

 Entretanto, quando se investiga a possibilidade da ADPF (Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental) ser instrumento hábil ao controle 

concentrado das leis municipais, verifica-se que o Constituinte não afirmou essa 

possibilidade, mas também não a excluiu, prevendo que tal instrumento deveria ser 

regulamentado pelo legislador ordinário. (SOUZA, 2005, p. 89) 

 Assim, com a edição da Lei 9.882/99 permitiu-se o controle concentrado de 

qualquer ato do poder público, sem limitação de esfera federativa, pelo STF, uma vez 

que está em seu art. 1º dispõe o seguinte “A arguição prevista no § 1º do art. 102 da 

Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por 

objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 

Público”. 

 

 

4.3 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELOS TJ’s COMO MEIO DE 

CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Durante todo trabalho discutiu-se o controle de políticas públicas pelo 

Judiciário. Ao conceituarmos política pública chegamos à conclusão que esta é uma 

ação intencional de um governo elaborada para enfrentar um problema público. Ela 

pode se materializar com diversos instrumentos concretos, como por exemplo, leis, 

programas, campanhas, obras, impostos e taxas, decisões judiciais entre outros, e 

está positivada e institucionalizada no ordenamento jurídico de um Estado. Em todos 

os casos o ato governamental tem intencionalidade, e haverá um certo dispêndio de 

recursos para realizá-lo. Se política pública está em nosso ordenamento jurídico, 

quando o STF, ou os TJ’s Estaduais declaram a inconstitucionalidade de uma lei ou 

ato normativo estes tribunais estão realizando o controle de políticas públicas, por 

meio da jurisdição constitucional. 

A hipótese em que trabalhamos é que, em razão do Brasil possuir a maior 

concessão de autonomia local, quando se compara nosso sistema de prerrogativas 
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de governos locais com o sistema jurídico das Federações da Alemanha, Argentina, 

Austrália, Áustria, Índia, Estados Unidos e Suíça, (TOMIO, et al., 2010) foi necessário 

a criação de um sistema de controle por meio do judiciário dos atos normativos 

municipais. 

 Robl Filho, et. al.(2014), ao reunirem informações de mais de 19.195 Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade estaduais no período de 1990 a 2013 chegaram a 

informação de que: a) os TJs são relevantes atores políticos no processo de tomada 

de decisão política e jurídica, declarando inconstitucionais atos normativos estaduais 

e municipais e ampliando a centralização federativa brasileira em razão da extensão 

do texto das Constituições Estaduais e das restrições à revisão dessas decisões pelo 

STF; b) O controle de constitucionalidade é mais forte em relação aos atos normativos 

municipais do que sobre os atos estaduais, pois o órgão julgador do Tribunal de 

Justiça possui menor relação institucional com os órgãos e as autoridades que 

produzem normas municipais); c) os fundamentos para declaração de 

inconstitucionalidade dos atos normativos encontram-se em vícios formais e não 

principalmente em questões materiais e de d) o controle de constitucionalidade 

estadual protege as competências e prerrogativas do Executivo, restringindo o poder 

do Legislativo. Das Ações Diretas de Inconstitucionalidade classificadas, 93,4% 

atacam atos normativos municipais e 6,6% atos normativos estaduais. A taxa de 

sucesso de uma ADI estadual é muito grande. Das ADI’s que atacam normas 

municipais inconstitucionais em relação à constituição estadual cerca de três em cada 

quatro são procedentes. 

 Nesse trabalho fizemos um levantamento de 409 ADI’s que foram julgadas pelo 

TJ-PR entre os períodos de 2013 a 2017 que apontaram 408 decisões. Destas, 41 

eram Ações Diretas de inconstitucionalidade que impugnavam atos Estaduais. Das 

367 ações restantes, 41 (11,17%) impugnavam atos normativos da cidade de Maringá. 

42 (11,64%) impugnavam atos normativos da cidade de Cascavel-PR. 17 (4,6%) 

impugnavam os atos normativos de Campo Mourão. 13 (3,54%) Curitiba, e 11 (2,99%) 

Londrina. 

Das 41 ADI’s de Maringá 39 foram tem o chefe do executivo como requerente 

e 28 delas foram favoráveis, uma taxa de aprovação de 71%. Das 42 ADI’s de 

Cascavel, a taxa de aprovação em favor do executivo municipal foi de 42,85%. Em 

Campo Mourão das 15 ações que tem o prefeito como requerente 10 foram deferidas, 

uma taxa de aprovação de 66,6%. Das 13 ADI’s de Curitiba 5 foram deferidas e o 
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prefeito não participou de nenhuma ação, uma taxa de aprovação de 38,4%. Das 11 

ADI’s Londrina 5 foram favoráveis, um aproveitamento de 45%. 

 Dos dados recolhidos o prefeito (poder executivo municipal) é o legitimado que 

mais recorre a ADI. Normalmente pedindo a inconstitucionalidade de ato normativo 

criado pelo Legislativo, e quase sempre alcançando seu objetivo. Através dos dados 

pudemos observar que o executivo municipal recorre ao poder judiciário quando sua 

competência é atravessada pelo poder legislativo municipal. 

 Outra figura importante desse processo é o Procurador Geral de Justiça. Das 

49 ações propostas por ele 32 receberam julgamento favorável, ou seja, este detem 

65,30% de taxa de aprovação. O resto das ações ficam com as associações que 

parecem não ser bem-sucedidas em suas demandas. 

Seguem os gráficos abaixo: 
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Fonte: Dados coletado pelo autor no site do TJ-PR 
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Fonte: Dados coletado pelo autor no site do TJ-PR 

 

 Com os dados coletados em relação ao processo legislativo municipal das 

cinco cidades analisadas (Curitiba, Campo Mourão, Cascavel, Londrina, Guaíra), 

relacionamos a quantidade de legislação municipal criada, com a quantidade de 

legislação municipal contestada através das ADI’s. Pudemos notar que apesar da 

extensa produção legislativa ao longo de cinco anos poucos atos normativos foram 

contestados, sendo a taxa de contestação em torno de 2%. Espanta notar que a 

cidade de Cascavel tem uma taxa de contestação de 6,5%, entretanto seria 

necessário um estudo mais aprofundado para chegar as razões de tal fato. 
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 Conclui-se que os Tribunais de Justiça Estaduais são meios de controle de 

políticas públicas municipais, e pelos dados coletados também se conclui que a 

possibilidade de ter uma decisão favorável é de 55,5%. Entretanto vale notar que os 

atos normativos contestados giram em torno de 2% da legislação produzida por 

município. Isso significa que tanto o executivo municipal quanto o legislativo municipal 

produzem poucos atos inconstitucionais por unidade, entretanto quando observamos 

os dados a partir de uma perspectiva nacional os Tribunais de Justiça se tornam 

relevantes atores no processo de decisão política municipal. 

 

 

Tabela 1 – Relação entre ADI’s e processo legislativo municipal 
 

 Legislação 
(2013-2017) 

ADI’s % Legislação 
contestada 

Curitiba 946 13 1,3% 

Campo Mourão 826 17 2,% 

Cascavel 648 42 6,5% 

Londrina 448 11 2,4% 

Guaíra 236 0 0% 
Fonte: Tabela criada pelo autor. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

 O constituinte de 1988 foi bastante generoso em garantir diversos direitos no 

texto constitucional. Saúde universal, educação, moradia são direitos fundamentais 

sócias que podem ser requeridos através do judiciário. 

 Essa “judicialização” das políticas públicas foi construída gradualmente com 

dispositivos legislativos como a Lei n. 7.347/85 que passou a proteger demandas 

coletivas e a Lei n. 8.078/90 (CDC) que dispôs sobre direitos difusos e individuais 

homogêneos.  

O controle judicial de políticas públicas passou a ser tema muito presente nas 

discussões acadêmicas. Isso não somente em razão da mudança de paradigma 

jurídico ocorrida com a Constituição de 1988, mas também por motivos de ordem 

pragmática. Há interesse dos entes federativos, União, Estados e Municípios em 

conter, ou ao menos amenizar, o dispêndio de verbas decorrente do cumprimento de 

decisões judiciais cujo o conteúdo varia entre comprar remédios, matricular alunos, 

abrir creches, vagas em escolas, custear tratamento médico no exterior. De outro lado, 

há um conjunto de cidadãos menos favorecidos que antes não tinha acesso as 

potencialidades do sistema jurídico, mas que agora pode contar com instituições como 

a Defensoria Pública, e encontra um judiciário mais ativista. 

Este trabalho foi dividido em três partes. Na primeira parte tratamos somente 

dos Municípios brasileiros. Discutimos como este ente federativo alcançou sua 

autonomia após a Constituição de 1988. Também comentamos sobre o fenômeno de 

criação de municípios que ocorreu após promulgação da Constituição, uma vez que 

criado a novo ente, seria possível criar uma nova estrutura administrativa gerando 

empregos públicos. Sendo que o novo Município não tinha que comprovar suficiência 

pois poderia depender dos repasses federais para se manter. Após analisaremos a 

divisão de competências na Constituição de 1988 e quais as competências reservadas 

aos Municípios. Nossa Constituição adota o critério de predominância do interesse. A 

União editando normas-gerais e os Estados e Municípios ficando com a competências 

remanescentes editando normas que se ajustem a sua vicissitude local. Em um 

terceiro momento, falamos um pouco dos principais serviços e obras públicas 

municipais. Saúde, educação, pavimentação de ruas, uso do solo urbano, 

regulamentação para horário de funcionamento de comércio estão entre as 
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competências municipais. Analisamos ainda a legislação de cinco Municípios do 

Paraná dos anos 2013-2017 a fim de se verificar sua produção legislativa. As leis 

municipais que mais se repetem são: Orçamento, Declaração de utilidade pública, 

declaração de honorário, e nomear novo logradouro. Na segunda parte, focamos nas 

Políticas Públicas, definindo o conceito de políticas públicas, os elementos das 

políticas públicas, e a relação entre o povo (eleitor) e a formulação e implementação 

de políticas públicas. Na terceira parte focamos no Controle Judicial de Políticas 

Públicas, determinando parâmetros para o controle judicial de políticas públicas, os 

modelos de intervenção judicial (modelo forte; modelo fraco). Após analisamos alguns 

acórdãos do STF que mostram como a expressão “políticas públicas” começou a 

aparecer mais nos acórdãos do Supremo Tribunal Federal e ao mesmo tempo passou 

a ter mais relevância. Em um último e final momento falamos de como o controle de 

constitucionalidade concentrado pode ser meio de controlar as políticas públicas 

municipais. Analisamos 408 acórdãos do TJ-PR em que se busca a declaração de 

inconstitucionalidade de um ato normativo municipal. Dos 408 casos analisados 41 

diziam respeito a impugnação de norma Estadual. Os outros 367 diziam respeito a 

impugnação de atos de diversos Municípios no Estado do Paraná. Na maioria destas 

ações constatou-se que o legitimado que utiliza deste meio para judicializar a política 

é o chefe do executivo municipal, o Prefeito. O prefeito tem uma grande chance de ter 

sua demanda atendida uma vez que, na maioria dos casos, o legislativo municipal 

invadiu a competência do prefeito e viciou o ato normativo, gerando assim uma 

inconstitucionalidade formal. Normalmente o legislativo municipal criou uma norma 

que criou uma política pública que colocaria em problemas o orçamento municipal. O 

segundo legitimado que mais se utiliza da ADI é o Procurador Geral de Justiça, o 

procurador tem um alto grau de demandas deferidas. As ações que tem como 

requerente o PGJ normalmente são de inconstitucionalidade material, ou material 

formal. Já os sindicatos e outros legitimados não tem tanta sorte assim. 

Com os dados coletados em relação ao processo legislativo municipal das 

cinco cidades analisadas (Curitiba, Campo Mourão, Cascavel, Londrina, Guaíra), 

relacionamos a quantidade de legislação municipal criada, com a quantidade de 

legislação municipal contestada através das ADI’s. Pudemos notar que apesar da 

extensa produção legislativa ao longo de cinco anos poucos atos normativos foram 

contestados, sendo a taxa de contestação em torno de 2%. 
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Conclui-se que os Tribunais de Justiça Estaduais são meios de controle de 

políticas públicas municipais, e pelos dados coletados também se conclui que a 

possibilidade de ter uma decisão favorável é de 55,5%. Entretanto vale notar que os 

atos normativos contestados giram em torno de 2% da legislação produzida por 

município. Isso significa que tanto o executivo municipal quanto o legislativo municipal 

produzem poucos atos inconstitucionais.  
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