|

|

SAMANTHARIBEIRO MEYER-PFLUG

MARIANA BARBOZA BAETA NEVES
Coordenagao

DIREITO CONSTITUCIONAL
CONTEMPORANEO
HOMENAGEM AO PROFESSOR MICHEL TEMER
Adilson Abreu Dallari
Adriana Silva Maillart
Adriene Domingues Costa
Alexandre Almeida Rocha
Alexandre Coutinho Pagliarini
Alexandre de Moraes
André Jorge Rocha de Almeida
Angela Cignachi Baeta Neves
Antonio Carlos Rodrigues do Amaral
Antonio Magalhaes GomesFilho
Arnoldo Wald
Arruda Alvim

Carlos Mario da Silva Velloso
Celso Antonio Bandeira de Mello
Celso Antonio Pacheco Fiorillo
Cesar Calo Peghini
Coriolano Aurélio de Almeida C. Santos
Dalmo de Abreu Dallari

Daniel Carnio Costa
EdmarJorge de Almeida
Erick Vidigal

Martonio Mont’ Alverne Barreto Lima

Francisco Rezek

Friedrich Miiller
(ErleMOrite
Gabriel Lacerda Troianelli
Gastao Alves de Toledo
Se(iteyun eerelue
Heleno Taveira Torres
Igor Carneiro de Matos
Tnocéncio Martires Coelho
Ives Gandrada Silva Martins
Ives Gandra da Silva Martins Filho
J. Bernardo Cabral
Joaquim José Gomes Canotilho
Jonathan Barros Vita
Jorge Miranda
José Afonso da Silva
José Francisco Siqueira Neto
José Renato Nalini
ALoss(omoremaleny
Luis Roberto Barroso

Eros Roberto Grau

Estefania Viveiros
Eugénio José Guilherme de Aragao
Fabio Ulhoa Coelho
Fatima Nancy Andrighi
Fauzi Hassan Choukr
Felipe Chiarello de Souza Pinto
Felipe Locke Cavalcanti
Fernando Facury Scaff
PENoo)(oy

Bale

Luiz Alberto David Araujo
Luiz Guerra
Manoel Gongalves Ferreira Filho
Marcelo Dias Varella
Marcelo Figueiredo

Marco Antonio Marques da Silva

Marco Aurélio R. da Cunha e Cruz
Maria Elizabeth G. Teixeira Rocha
Maria Garcia

Mauricio Pereira Faro
Monica Bonetti Couto

Narciso Leandro Xayier Baez
Ney Prado
Newton De Lucca

Orides Mezzaroba

Patricia Aurelia Del Nero

Paulo de Barros Carvalho
Paulo Ferreira da Cunha
Paulo Skaf
Renata Marques Ferreira
Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva
Ricardo Castilho
Ricardo Hasson Sayeg

Ricardo Lodi Ribeiro
Roberto Senise Lisboa
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva S.
Samantha Ribeiro Meyer-Pflug
Samyra Haydée Dal Farra N. Sanches
Sergio André Rocha
Nomen eonecm Noy
Sérgio Resende de Barros
Sidnei Beneti
Vidal Serrano Nunes Junior

Victoria Aquino

Vitor Eduardo Tavares de Oliveira
Wagner Balera

Willis Santiago Guerra Filho

Mariana Barboza Baeta Neves

QUARTIER LATIN

NEWTON De Lucca

BIBLIOTECA

ESCRITORIO

SAMANTHA RIBEIRO MEYvER-PFLUG
Mariana BARBOZA BAETA NEVES
(coordenagao)

DIREITO CONSTITUCIONAL
CONTEMPORANEO
HOMENAGEM AO PROFESSOR MICHEL TEMER

Editora Quartier Latin do Brasil
Sao Paulo, outono de 2012

quartierlatin@quartierlatin.art.br

EDITORA QUARTIER LATIN DO BRASIL
Rua Santo Amaro, 316 - Centro - Sao Paulo - Brasil
Contato: editora@quartierlatin.art.br
www.guartierlatin.art.br

Coordenacio editorial: Vinicius Vieira
Diagramacio: Antonie Marcos Cavalheiro

Revisao gramatical: Studio Quartier
Capa: Eduardo Nallis Villanova

LUCCA, Newton De; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, NEVES, Mariana Barboza

Baeta. (coordenacio). Direito Constitucional Contemporineo. Homenagem ao Professor
Michel Temer — Sao Paulo: Quartier Latin, 2012.

ISBN 85-7674-610-7
1. Direito Constitucional

I. Titulo

Indices para catdlogo sistematico:

1. Brasil: Direito Constitucional

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodug3o total ou parcial, por qualquer meio ou proceso, especialmente por sistemas graficos, microfilmicos,
fotogrificos, reprogrificos, fonograficos, videograficos. Vedada a memorizagaoe/ou a recuperagiototal ouparcial, bem como a inclusto de qualquer parte desta obra
em qualguer sistema de ptocessamento de dados. Essas proibigSes aplicam-se também as caracteristicas gréficas da obra ¢ & sua editoracto. A violasao dosdireitos
autorais é punivel comocrime (art. 184 e parigrafos do Cédigo Penal), com pena de priso e multa, busca ¢ apreensiioe indenizagées diversas (arts. 101 a 110da Lei
9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

SUMARIO
Prefacio — Estudos Constitucionais Contemporineos,13
José Sarney

Apresentacao,15
Paulo Skaff

Apresentacao da Coordenagio, 19
Newton De Lucca

Parte I
O Direito Internacional e a Constituicio Brasileira, 27
1.1. A Teoria da Aproximacio entre o Direito Constitucional e o Internacional, 29
Alexandre Coutinho Pagharini

1.2. As Transformagées do Direito Internacional e Algumas Visées sobre
um Eventual Processo de Constitucionalizagao, 37
Marcelo D. Varella

1.3. Solidarismo Internacional e Constitucional: Em Defesa do Estatuto

de Erradicagao da Pobreza, 47
Roberto Senise Lisboa

1.4. Repensar a Teoria do Estado Entre Pluralismo Etico e Globalizacio, 63
Paulo Ferreira da Cunha

1.5. A Convengio Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiéncia da ONU

e seus Reflexos na Ordem Interna Brasileira, 71
Luiz Alberto DavidAraujo

1.6. Superando a Crise Financeira Internacional: o Capitalismo Humanista a Luz da Ordem

Constitucional dos Estados Unidos da América, 79

Erick Vidigal

1.7. Perspectivas da Justiga Penal Internacional, 91
Francisco Rezek

Parte 11

Teoria da Constituigéo e Constitucionalismo, 99
2.1. As trés Constituigdes Portuguesas em Republica, 101
Jorge Miranda
2.2. Transic&o do Brasil Império a Republica Velha, 115
Marcelo Figueiredo

Parte ITT
Federacdo, Estado e Democracia, 135
3.1. Instrumentos de Participacio Popular Garantidos na Constituigao
Federal — A Democracia Semidireta como Aliada da Democracia
Representativa para o Aperfeicoamento do Estado Democritico, 137
Angela Cignachi Baeta Neves

3.2. Criaciio de Estados Federados, 147
Dalmo de Abreu Dallart

3.3. A Formacio Juridico-Politica Brasileira. A Constituigao de 1988
e o Pacto Democratico, 161
Maria Elizabeth Guimarées Teixeira Rocha

3.4. A Constituigio e seus Desafios, 171
Gastio Alves de Toledo
3.5. A Estabilidade dos Poderes, 181
Ives Gandra da Silva Martins

3.6. A Constituicao Brasileira ¢ a Reforma Politica, 187
JoséAfonso da Silva

3.7. Neoconstitucionalismoe ativismo judicial:
desafios 4 democracia brasileira, 201
José Francisco Siqueira Neto
3.8. Governo de Coalizdo no Presidencialismo Brasileiro e a

Solucio Parlamentarista: Estudo Comparado, 211
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima

Sérgio Borges Néry

3.9. Forca Nacional Inconstitucional, 227
EdmarJorge de Almeida
AndréJorge Rocha de Almeida

3.10. O Ministério Publico na Encruzilhada: Parceiro entre Sociedade
e Estado ou Adversdrio Implacavel da Governabilidade? 241
Eugénio José Guilherme de Aragdo

3.11. Os Problemas da Jovem Democracia Brasileira, 257
Ricardo Castilbo

Parte IV
Hermenéutica e Interpretagao Constitucional, 265
4.1. O Novo Paradigma do Direito, 267
Friedrich Miller

4.2. Os Principios sio Regras, 273
Eros Roberto Grau
4.3. Principios e Sobreprincipios na Interpretagio do Direito, 279
Paulo de Barros Carvalho
4.4, Principios e Regras em Direito Constitucional. Contribuicaio
para uma Polémica Doutrinaria, 291
Manoel Goncalves Ferretra Filho

4.5, Interpretacio Constitucional, 301
Vidal Serrano NunesJunior

4.6, Notas sobre o direito como linguagem/texto e como argumentagio, 313
Inocéncio Martires Coelho
4.7. Definindo Conceitos no Plano Constitucional: Possibilidades Semiéticas, 331
Jonathan Barros Vita
4.8. O Encantamento e a Amizade, 343
Gabriel Chalita

Parte V
Constituicio e Direitos Fundamentais, 349
5.1. Constitucionalismo e Direitos Fundamentais: Aspectos Histéricos, 351
Alexandre Almeida Rocha

5.2. A Epistemologia dos Direitos Fundamentais no Constitucionalismo Moderno, 359
Narciso Leandro Xavier Baez
Orides Mexzaroba
5.3..A Concretizacao da Dignidade Humana, 371
Fatima Nancy Andrighi
5.4. Direitos Fundamentais, Dignidade Humanae Principio
da Proporcionalidade, 381
Willis Santiago Guerra Filho

5.5. O Processo comoefetivacéo da Dignidade Humana, 391
Marco Antonio Marques da Silva
5.6. Seguranca Juridica, Desenvolvimento e Flexibilizacio do Direito, 399
Ney Prado

5.7. O Principio de SegurancaJuridica na Construgio do Estado
Democratico de Direito, 413
Heleno Taveira Torres

5.8. A Importancia do Principio da Seguranga Juridica como Elemento Estrutural da
Democracia e Indutor do Processo de Desenvolvimento Econémico-Social, 429

Igor Carneiro de Matos

5.9. Presuncao de Inocéncia e Priséo Processual na Lei 12.403, de 2011, 435
Antonio Magalhaes Gomes Filho
5.10. Sigilo do Inquérito Policial: A Samula Vinculante 14

do Supremo Tribunal Federal, 445

Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva
Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho

5.11. Acesso a Justica e Construcao da Cidadania no
Cenario dos Direitos Humanos, 459
Coriolano Aurélio de Almeida Camargo Santos
Fauzi Hassan Choukr

5.12. Ecos da Constituinte de 1988: Os Writs Constitucionais e

o Direito de Petigao, 469
Maria Garcia .

5.13. Anotac6es sobre o Direito Constitucional a
Prépria Identidade, 477

Marco Aurélio Rodrigues da Cunha e Cruz

5.14. A Liberdade de expresso na Constituicao de 1988, 495
Samantha Ribeiro Meyer-Pflug
5.15. A Unido Homoafetiva: Do Afastamento do Mero

Enfoque Obrigacional, para Tratamento do Direito de Familia, 509
Cesar Calo Peghini

5.16. O Constitucionalismo Social do Brasil, 521

Wagner Balera

Parte VI
A Ordem Econémica na Constitui¢gio de 1988, 531
6.1. A Perspectiva da Etica Econémica e 0 Desenvolvimento
na Teoria de Justica de Amartya Sen, 533
Adriana Silva Maillart
Samyra Haydée Dal Farra Naspolini Sanches

6.2. Da Constituigéo Dirigente a Jurisprudéncia Dirigente, 547
Joaquim José Gomes Canotilho

6.3. Uma Proposta de Emenda Constitucional para o
Capitalismo Humanista na Constituigao Federal, 553
Ricardo Hasson Sayeg
6.4. Orcamento Piblico, Direitos Sociais e Escolhas Politicas, ou Reserva do
Possivel e Escolhas Tragicas a Implementagio dosDireitos Sociais, 569
Fernando Facury Scaff
6.5. Comentarios ao Modelo Econémico da Constituicao Brasileira:
o ParadigmaLiberal, 581
Felipe Chiarello de Souza Pinto

6.6. O Sistema Tributdrio Como Fator de Influéncia em Investimentos e Comércio

Exterior: A Concorréncia Fiscal e a Organizacéo Mundial do Comércio - OMC,587
Mariana Barboza Baeta Neves

Parte VII
Sistema Constitucional Tributario, 603

7.1. Lex Ferenda e a Sujeigao Impositiva dos Estados, 605
J: Bernardo Cabral

7.2. A 'Tributagao0 no Estado Social e Democratico de Direito, 615
Ricardo Lodi Ribeiro

7.3. O Controle Abstrato da Constitucionalidade das Normas Tributarias, 625

Sergio André Rocha

7.4.Uma Aplicagao do Principio da Proporcionalidade em Matéria Tributaria:
A Inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 138/2010, 639
Gabriel Lacerda Trotanelli
7.5. O Principio da Igualdade Tributaria, 645
Mauricio Pereira Faro

7.6. Sigilo Fiscal: Direito do Cidadao e Limites ao Poder do Estado, 651
Antonio Carlos Rodrigues do Amaral

Parte VIII
PoderJudiciario e Jurisdicao Constitucional, 661
8.1. Desafios da Justica na Proxima Década, 663
José Renato Nalini

8.2, Algumas Notas sobre a Legitimidade Democratica da Jurisdig¢io Constitucional, 671
Luts Roberto Barroso

8.3. Apontamentossobre o Papel do Juiz e dos Tribunais na Ordem Constitucional Vigente:

Enfoque Comparativo entre a Jurisprudéncia e os Sistemas de Precedentes, 679

Arruda Alvim

8.4. O Poder das Cortes Constitucionais nos OrdenamentosJuridicos
Brasileiro e Francés. Um Estudo Comparativo da Evolucdo do Supremo

‘Tribunal Federal e do Conselho Constitucional, 689
Heitor Kadri
Victoria Aquino

8.5. Monocratismo, Monologuismo e Colegialidade nos Tribunais, 701
Sidnei Beneti
8.6. O Controle da Constitucionalidade das Politicas Putblicas, 715
Arnoldo Wald

8.7. Emenda Constitucional Irma de Lei Inconstitucional, 725
Sérgio Resende de Barros
8.8. As Trombetas de Gidedo: Uma Andlise da Dimensio

da Defesa Técnica 4 Luz do Supremo Tribunal Federal, 729
Vitor Eduardo Tavares de Oliveira

8.9. O Papel dos Tribunais de Cipula, a Missao do
STFe a Repercussao Geral, 743
Monica Bonetti Couto

8.10. Principios do Processo Coletivo e Agées Coletivas

Passivas - Breves apontamentos, 763
Daniel Carnio Costa

8.11. O Contraditério nos Embargos de Declaracio e
a Sua Previsio no Anteprojeto do CPC, 777
Estefania Vivetros
8.12. A Competéncia Constitucional do Conselho Nacional de
Justica e Seu Poder Correicional, 787
Felipe Locke Cavalcanti
Adriene Domingues Costa
8.13. Competéncia Disciplinar Concorrente do Censelho Nacional de
Justica ~ Conquista da Sociedade e Fortalecimento do Poder Judiciario, 797
Alexandre de Moraes

8.14. O Controle Disciplinar da Magistratura pelo CNJ e
o Perfil Etico do Magistrado, 805
Ives Gandra da Silva Martins Filho

Parte IX
O Direito Empresarial na Constituicéo Atual, 853
9.1. O Principio Constitucional da Legalidade e
a Exploragao de Atividade Empresarial, 855
Fabio Ulhoa Coelbo

9.2. As Inconstitucionalidades na Lei de Recuperacées
de Empresas & de Faléncias, 859
Luiz Guerra

9.3. A Revalidacio Automatica das Patentes de Invengio pelo Ordenamento Juridico Brasileiro:
Reflexdes Constitucionais, 877
Patricia Auréha Del Nero

Parte X
Direito Constitucional Administrativo, Ambiental e Urbanistico, 893

10.1. Regides Metropolitanas e Planejamento Integrado, 895
Adilson Abreu Dallart
10.2. Licitagao e Contrato Administrativo ante os Principios da Presuncio da Legalidade dos

Atos Administrativos e da Lealdade e Boa-Fé, 911

Celso Antonio Bandeira de Mello

10.3. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro, 921
Celso Antonio Pacheco Fiorillo
Renata Marques Ferreira

10.4. A Evolucao do Direito Minerario: A Exploracao Mineraria das Cavidades Subterrineas,o

Meio Ambiente e o Patriménio Cultural, 941
Carlos Mario da Silva Velloso

PREFACIO
Estupos CONSTITUCIONAIS CONTEMPORANEOS
Esta coletanea de estudos constitucionais é uma homenagem a um grande homem publico brasileiro,
que alia, a suas qualidades de politico, a de ser um grande constitucionalista. Pois Michel Temer nao se
destaca somente porsua brilhante carreira parlamentar coroada com a Vice-Presidéncia da Republica, mas
também por umanotavel atividade de professor de Direito Constitucional.
Procurador-Geral do Estado de Sao Paulo em 1983, Secretario de Seguranca Publica em 1984, foi
eleito Deputado Federal pela primeira vez em 1986, renovandocinco vezes o seu mandato. A ascensio de sua
liderangapolitica foi répida, pois elegeu-se portrés vezes Presidente da Camara dos Deputadose, desde 2001,

é0 Presidente do PMDB - Partido do Movimento Democratico Brasileiro. Sua eleigo a Vice~Presidéncia da
Republica foi resultado daaliangaeleitoral que PMDB e PT fizeram para a candidatura de Dilma Rousseff
na eleig&o de 2010.
Mas ao mesmo tempo Michel Temer — seguindo o exemplo de grandesbrasileitos, como Afonso Arinos

de Mello Franco e Paulo Brossard de Sousa Pinto — afirmou-se como um mestre constitucionalista, com
uma obra marcada por um best-seller, Elementos de Direito Constitucional (atualmente na 24° edi¢ao).
Esta coletanea de artigos cientificos de eminentes juristas nacionais e estrangeiros é, assim, mais uma

homenagem ao saber juridico de Michel Temer do que a suacarreira politica.

Tendosidoeleito para participar da nossa Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88, Michel Temer

conhece como poucos a amplitude de matérias constitucionais que siéo objeto de debate e de que estes
Estudos Constitucionais Contempordneos sao um exemplo eloquente. Em torno de dez partes — O Direito
Internacional e a Constituigéo Brasileira; Teoria da Constituig&o e Constitucionalismo; Federacao, Estado

e Democracia; Hermenéutica e Interpretacio Constitucional; Constituigio e Direitos Fundamentais; A

Ordem Econémica na Constituigao de 1988; Sistema Constitucional Tributario; PoderJudicidrio e Jurisdicio

Constitucional; O Direito Empresarial na Constituicao Atual; e Direito Constitucional Administrativo,

Ambiental e Urbanistico — 63 artigos debatem 0 Direito Constitucional. Os 70 autores sio um repertério dos
mais expressivosjuristas da atualidade. A presenga entre eles do Professor Joaquim José Gomes Canotilho
avaliza a sua qualidade e a importancia da obra, organizada pelo Desembargador Newton De Lucca,pela
Professora Doutora Samantha Ribeiro Meyer-Pflug e pela Professora Mariana Barboza Baeta Neves.
Estou certo de que o Doutor Michel Temerse sentiré especialmente honrado com esta homenagem que
demonstra 0 apreco por sua personalidade ¢ a grande repercusso de sua obra.
José Sarney

APRESENTACAO
Equilibrio ¢ bom senso. Se alguém me pedisse brevissima definicao do politico Michel Temer, comegaria
com as duaspalavras que abrem este texto. Mas as qualidades que as express6es denotam no seriam suficientes
para explicar como um paulista nascido em Tieté,filho de imigrante libanés, alcancou o segundocargo na
hierarquia do poderdopais, o de vice-presidente da Republica. Teria, entdo, de complementar 0 conceito com

outros termos: conhecimento, preparo, visio abrangente da politica, capacidadede articulacao,lideranca. Quem
se der ao exercicio de examinar a trajetoria de Michel Temernavida poblica chegard 4 conclusao de que, a cada
ciclo,ele usou, em maior ou menorintensidade, os potenciais acumuladospelo conjunto de valores que encarna.

Quando se faz necessdrio e ante a necessidade de pér um fim ao aceso debate entre correligiondrios, é
dele a ultima palavra, a exprimir inquestionavel lideranca. No meio de contrariedades, dividas ¢ impasses,
alguns muitos sérios, como 0 acimulo de Medidas Provisérias, que travava a pauta da Camara dos Deputados,
emergia,criativa e impactante, a solugao oferecida, em 2009,pelo entao presidente da Casa, Michel Temer: uma

interpretagao sistémica da Constituigdo Federal, pela qual ha matérias que escapam ao campode abrangéncia de
MPs, como emendasconstitucionais, projetos de lei complementar, projetos de decreto legislativo e resolugées.
Pela nova interpretagiio constitucional, uma MP somentetrava a votacao de matérias que podem ser objeto
de Medida Proviséria. Assim, as votag6es de Propostas de Emenda 4 Constituicdo, Resolugdes e Projetos
de Lei Complementar, entre outras matérias elencadas no § 1° do art. 62, ndo poderiam ser barradas. A

decisao foi amplamenteacolhida no meio juridico e no ambito legislativo. A Camara retomou as votacées de

matérias relevantes para a sociedade. A ideia, um Ovo de Colombo, veio apés momentos de intensa reflexio,

transformando-se na chave para abrir as comportas estranguladas do Parlamento.
Fonte DO Direito

Sobressai-se, em momentos angustiantes e duvidosos comoeste, muito frequentes, o acervo de conhecimentos
do professor de Direito Constitucional, celebrado nos Cursos de Direito pela vasta producio académica,cujo

vértice € o livro Elementos de Direito Constitucional, em 21? edicio. A identidade do mestre do Direito se faz
sempre presente em seu cotidianopolitico, a funcionar como fonte de conhecimentos, capacidadede estabelecer

relages entre os atos ¢ os fatos ¢ a extraordinaria condigio de pér o dedo naferida, sempre de maneira suave,
sem ferir circunstantes e atores da cena politico-institucional.

Exemploé sua expressao mais recente, por ocasio da abertura do Ano Judicidrio, quando, de improviso,e
na esteira do discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Cezar Peluso,o vice-presidente,

no exercicio da Presidéncia da Republica, tocou na questao que agita o Poder Judicidrio. Em um gesto para
dignificar a missao deste Poder, que, ha bom tempo, é objeto de muita polémica, Michel Temer lembrou:
—O Legislativofaza lei, muitas vezes proposta pelo Executivo, mas quem diz o que lei é o PoderJudiciario.
Quediz o que é o Estado. A matéria referente ao controle da constitucionalidade dasleis visa permitir que um

6rgéo maximo do Judicidrio diga o que é consonante ou nfo consonante com o Estado, com a estrutura do

Estado, Convenhamos,nés, na constituinte de 87/88, avangamos. Entregamosao PoderJudiciario outra tarefa
importantissima, porque naobastava dizer o que é constitucional ou inconstitucional, mas como a Constituigao
quer-se plenamenteaplicavel. Portanto, num dado momento,fazer com quetodosos seus dispositivos tenham
eficdcia plena — nés criamos o fendmeno docontrole da inconstitucionalidade por omissio.
Ainda em defesa do Judiciario,faz interessante reflexio, puxando a palavra do momento — crise — para 0
centro do debate. Quecrise, indaga? Umacrise econ6émica? Umacrise politica? Umacrise institucional, a mais
grave dascrises? E arremata: “usa-se indiscriminadamente apalavra crise. Vejo muito isso no Executive quando um ou
outro ministrosai: —Ab, o Executivo esté em crise”. Eu refuto: néo hd crise nenhuma. Um ministro sai e entra outro, ¢ 0
governo continua. Ha crise noJudicidrio?Absolutamente. Hd, muitas vexzes, dificuldades interpretativas que se resolvem
pelapalavra ultima do Supremo.Convenhamos, aqui no Supremo, emface de uma deciséo no Plendrio, ainda se abrem

asportas para embargos declaratérios, agravo regimental, os mais variados recursos. Portanto, a propria tramitagao das

questoes dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do PoderJudicidrio revela aforca democrdtica no nosso pais”.
ExPERIENCIA E ABRANGENCIA

Os primeiros passos na vida publica foram dadosna década de 50, quando iniciousuatrajetoria comooficial
de gabinete de Ataliba Nogueira, secretario de Educagio no governo de Adhemar de Barros. Com osprofessores

Geraldo Ataliba, Celso Antonio Bandeira de Mello e Adilson de Abreu Dallari, o advogado Temer montou

um escritério de advocacia. Ja a visio da politica foi sendo alargada a partir da convivéncia e aprendizagem
com o mestre Franco Montoro. Diante de umaséria crise que dividia os grupamentosda Policia Civil e Policia
Militar, Montoro convidou-o para comandar a Secretaria de Seguranca Publica. Ambos se conheciam dos
tempos em que lecionavam na PUC-SP. Eleito governador, Montoro o escolheu como ptocurador-geral do
Estado, de ondeo levou para a Secretaria de Seguranga Publica. Convite inesperado, sem nem mesmosaber

onde era o 6rgao, nao teve comorecusar. Sua misséo comosecretério: unir as Policias, tarefa que caia como uma
luva nas méos de um pacificador por exceléncia. Deu certo, Abria-se a vida piblica do nosso vice-presidente,

oportunidade em que passou a usar a paciéncia de saber ouvir, uma de suas marcas.
Dois episédios expressam bem esta qualidade. 400 estudantes da UNESP ocuparam o prédio dareitoria
no centro da cidade. Temereliminoua invasio, decidindoir falar com eles. Argumentou quea Justi¢a havia
expedido mandado de reintegracdo de posse. Vivia~se um Estado de direito ¢ eles teriam que cumprir lei.
Concordaram em desocupar o prédio. O governadorfez o gesto cortés de recebé-los.Por ago de Temer. Depois,
um grupo de sem-teto invadiu um prédio do Estado. Negociagdes mais complexas. Apés horas de conversa,
os sem-teto concordaram em ir para abrigos. Conseguia, mais umavez, apagar a fogueira.
No comando da Secretaria de Seguranca Publica, adotouideias avancadas,mais tarde usadas como modelo
em todo o Pais. Apésreceber, em 1985, uma comissao que denunciava 0 espancamento de mulheres e 0 descaso
de autoridades diante dos crimes, criou a primeira Delegacia da Mulher noBrasil e a Delegacia de Apuragio
de Crimes Raciais. Na mesma época,instituiu a Delegacia de Protecao aos Direitos Autorais, importante
instrumento de combate a pirataria, e os Conselhos Comunitarios de Seguranga (Consegs).
A politica, como se diz, é a arte de criar condis6es para tornar possivel o necessdrio. Ou,ainda,a arte de

criar forcas para tornar possivel o que parece impossivel. Este é 0 escopo que tem inspiradoo vice-presidente da

Reptblica. Com esta receita de sucesso, Temerse candidatou a deputado, em 1986, pelo PMDB de Montoro.

Recebeu grande estimulo para disputar cargo eletivo, apés confidenciar ao governador seu sonho:participar
da Assembleia Nacional Constituinte em 1986. Participou da Constituinte, sendo um dos parlamentares com
maior ntimero de emendas a CF.
Apés a Constituinte, voltou para a Secretaria de Segurancae, depois, para a Secretaria de Governo, dessa

vez a convite do governador Luiz Anténio Fleury Filho. Vivia-se um clima nervoso, gerado pelo massacre na
Penitencidria do Carandiru, onde 111 presos foram mortos. Refez sistemase abriu esperangas na sociedade. Na
sequéncia,foi reeleito deputadofederal, exercendo o mandato porseis vezes, todos pelo PMDB: legislaturas

de 1987-1991, 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007 e 2007-2011.

Em suas atividades parlamentares, apresentou propostas avangadas comoa criagiio do Cédigo de Defesa
do Consumidor,a extensio do Direito de Voto aos Cabos e Soldados e a imprescindibilidade do Advogadona
Administracio da Justica e sua inviolabilidade no exercicio da profissio, objeto do art 133° da CF. Entre seus
projetos, inserem-se, ainda,as leis de Combate ao Crime Organizado, de Criagao de Juizados Especiais, do

Cédigo de Defesa do Consumidor, da Garantia do Direito de Voto dos Cabos ¢ Soldados¢ da inviolabilidade
dos Advogados no Exercicio da Profissao.
Liper € FORMULADOR PARTIDARIO

Integrante do PMBDdesdea década de 1980, Michel Temer€ visto como la entre vidros, com sua imagem

de agregados, conciliador, administrador de conflitos. Essa capacidade assegurou-lhe a condigao de maior

lideranga partidaria. Ganhoueleicdes consecutivas para a presidéncia do PMDB, que comanda desde 2001,
licenciando-se, recentemente, para assumir a vice~presidéncia da Republica. Também foi vitorioso em duas
eleicdes para lideranca do partido e em trés eleicSes para a presidéncia da Camara dos Deputados (1997, 1999
e 2009). Nao por acaso, foi apontado diversas vezes pelo Diap (Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar) como parlamentar dos mais influentes do Congresso Nacional. Em suas gest6es, inovou os

sistemas, abrindo a Casa para a sociedadeao criar importantesistema de comunicacao,responsivel por noticiar
o trabalho dos parlamentares e os grandes debates travados no plenario e nas comissées.
E comum ouvir-se, hoje, que Michel é o responsavel por umataxa de unidade no PMDB,mais elevada que

a alcancada por Ulisses Guimariées,icone e inspiradordasigla, figura central no processo de redemocratizagao
dopais. Sua visio de partido e de ago politica é bastante conhecida. Sempre que a matéria versa sobre o papel
dos partidos, o professor Temer aproveita a oportunidade para ensinar:
~ Partido éparte. E parcela. Politico vem do grego ‘polis’. Partido politico significa, etimologicamente, parcela de
opinido publica que pensa da mesma maneira e quer chegar ao poderpara aplicar seu programa na administragao da
‘polis’, ou seja, da Unido, dos Estados e dos municipios. Essa deveser, também,a orientagaopolitica de qualquerpartido
nacional. F isso que lhe da seguidores. Assim €0 PMDB, partido nascido como MDB,na ditadura. Representava

um conceito: oposicdo ao “status quo”governamental. Pregava a mais legitima democracia. Em consequéncia, as mais
amplas liberdades: de convicgao, de expressdo, de reuniao, de manifestagdo, de imprensa, religiosa epolitica. E, também,

a independéncia e a harmonia entre os Poderes.

E quando a discussio gira em torno da pluralidade que caracteriza o PMDB,geralmente exposta como
fragilidade, sigla amorfa,o presidentelicenciado dopartido apresenta sua argumentacio para reclamar a unidade:
— Quando se desenvolveu a pluralidade partidaria, fragmentaram-se 0 MDB, jé PMDB, ¢ a Arena. Surgiram

outras agremiagées, extinguindo-se a Arena. O PMDB continuou. E deu-se umfato reveladordaforga dos partidos.

Formaram-se ¢fortaleceram-se liderangas regionais. Em razdo disso, o PMDB, embora legalmente naesfera nacional,

adquiriu extraordindria vocagéo regional. Nosso partidojamais toma deciséio de ciipula. Todas nascem de convengdo
nacional com a representacao dos Estados. E somentese impoe nacionalmentee na opinido publica se tiver unidade de

acao, o que exigefidelidade, tal como a definiu o STF Naofaz. sentido legal, ético e moral que o mandato obtido seja

do partido e que este veja determinagdéo nacional descumprida.

O SIisteMA DE VoTO
A discussao mais efervescente que aflora na esfera politica diz respeito 4 mudanga no sistema de votagio.
A pergunta-chave é: qual seria, no Brasil, o sistemaeleitoral mais condizente com o ideério democratico?

_ Michel Temernao tem dividas: a opgéo mais democriticaseria 0 voto majoritario. Quevaleria para a eleicao

de 2014, quandose elegem presidente da Republica, governadores, senadores, deputadosfederais e estaduais.

A base argumentativa exposta por Temer parte do conceito do Estado Democratico de Direito, que se
opéde ao Estado Absolutista, e tem como ditame: “Todo poder emana do soberano e em seu nomeé exercido”.
O desdobramento desta norma converge para a Democracia, sistema em que a maioria governa, pois €

ela que elege. F. assim no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, Camaras Municipais, onde as
decis6essfio tomadas por maioria: simples, absoluta, qualificada. Ja na scolha dos deputadosfederais, estaduais
e vereadores, adota-se o sistema proporcional, do qual deriva o céleulo do quocienteeleitoral: elegem-se tantos
parlamentares quantos sejam os votos obtidos pela legenda partiddria.
Este sistema leva o professor de Direito Constitucional a exporas distorgées: “Hd situagéesjd ocorridas em

que candidato & Camara dos Deputados obteve 128 mil votos e nao se elegeu pela legenda A, mas quem teve apenas

275elegeu-se, emface de votagdo expressiva obtida por outro candidato da legenda B. Saliento este aspecto porqueele
é contrério a toda temdtica constitucionalde que o poder deve ser exercido pelopovo e, no particular, pela sua maioria.

O vote majoritario corrigird taldistorgao. So Paulo tem 70 representantes: os 70 mais votadosseriam os eleitos. Essa
formula geraria reforma politica implicita. Adotado 0 voto majoritdrio ficariam irrelevantes as chamadas coligagées
partiddrias que se daopara aumentar 0fluxo de votos e assim eleger niimero maior de deputados com votosproporcionais,

seguindo a linha tragada pelo STF ao decidir que 0 mandato é do partido, nao do candidato. Reitero que estaformula

enseja reforma politica compativel com os principios constitucionats que identifcam o titular do Poder (povo) e a
democracia comosistema em que deve prevalecer a vontade da maioria *

A Rerorma POLitica

O constitucionalista,o formulador, o lider partidério, o presidente licenciado do maiorpartido brasileiro tem

disseminado seu pensamento por meio de uma vasta colecao de textos, ensaios, artigos, resumosde palestras
e de debates em congressos ¢ seminarios, nos ambitos nacional e internacional. Donde se extrai denso acervo

de conceitos sobre os mais variados temas da realidade brasileira e da qual emerge um perfil plural.

Em sua obra, matéria recorrente é a que abriga questées atinentes ao aperfeigoamento do nosso sistema

democratico. Nos ultimos tempos, Michel Temer tem se dedicado as formulagGes sobre a reformapolitica,
mostrandoas dificuldades para sua implantagiio. Parte da observacio de que os empecilhos se dao porque a
matéria nao esté relacionada diretamente a 6rbita dos partidos politicos, mas ao foco individual de como cada
parlamentar avalia a propria experiéncia no proceso eleitoral segundo as regras em vigor. Interesses pessoais,
argumenta, sobrepdem-se ao aperfeigoamento das regras das eleigdes.
Nem porisso descré na possibilidade. Os debates devem ter sequéncia e consequéncia. Comotornar
mais viavel a ideia? Trazendo o povo para dentro da discussio, repisando conceitos que j4 esto inscritos
na vida publica brasileira desde a redemocratizacio. Ou seja, dando vazdo 4 democracia representativa. A
Carta de 88, além de delegar a deputados e senadores 0 poderpara elaborarleis e auxiliar o Poder Executivo
na administracdo do Estado, incluiu instrumentos propiciadores da democracia direta, exercida por trés

mecanismos. O constitucionalista explica: “o primeiro€ a iniciativa popular, pela qual 0 povo pode apresentar
petigiio deflagradora de proceso legislativo e que foi instrumentoja utilizado com sucesso recentemente. 0
segundo€ 0 plebiscito, que, com o perdao da obviedade,é a consulta prévia sobre lei aprovadapelo Congresso
ou ato administrativo praticado pelo Executivo. O terceiro e ultimoé o referendo, consulta posterior ao povo
sobre aplicacao delei j4 aprovada pelo Legislativo”.
Portanto, se ha dificuldade da reformapolitica ser realizada pelos representantes do povo, a solugio
constitucional é caminhar para a democracia direta com os mecanismosconstitucionais j4 previstos desde
1988. O povoseria consultado, por meio de plebiscito,a respeito do sistema eleitoral que deseja: se distrital
puro ou misto,se lista fechada ou aberta, se voto proporcional ou majoritario (distritio), se financiamento

publico ou privado.

Nova MissAo

Eleito vice-presidente na chapa da presidente Dilma Rousseff, 0 advogado formadopela Faculdade de

Direito do Largo Sao Francisco, doutor em Direito pela Pontificia Universidade Catélica (PUC), autor de

livros importantes como Constituigdo e Politica, Territérios Federais nas Constituigoes Brasileiras, Seus Direitos
na Constituinte e Elementos de Direito Constitucional, incorpora, agora, uma nova missao. Por sua experiéncia e

vivéncia no Parlamento,ajuda o Executivo Federal na modelagem dearticulagio politica.

Na Vice-Presidéncia, Temer preside dois foruns de discussdes com os governos da China e da Russia: a

Comissio Sino-Brasileira de Alto Nivel de Cooperagio e Concertagdo (COSBAN) e a Comissiio de Alto

Nivel de Cooperacio Brasil-Ruissia (CAN). Nessa tiltima Comissao, chegou a assinar acordo de cooperagao

com o primeiro ministro Vladimir Putin. Entre as ltimas tarefas sob seu comando,esta o da coordenagao do
Plano Nacional de Fronteiras, voltado para o combate ao narcotrafico e ao contrabando de armas.
Sao esses alguns tracos que realcam o perfil ¢ a histéria deste grande brasileiro. Que merece o nosso
reconhecimento e os nossos aplausospelos servigos prestados 4 Nagao!
Paulo Skaf, empresdrio, épresidente do sistema FIESP/CIESP

BIBLIOTECA
ESCRITORIO
APRESENTACAO DA COORDENACAO
Por um gesto de pura amizade das demais coordenadoras da presente obra, coube-me a honrosa,
gratificante e, sobretudo, prazerosa, tarefa de apresenta-la ao grandeptiblico ao qualela se acha destinada.
Nao sei se se trata, propriamente, de uma apresentagdo, tal como consta do titulo acima. Michel Temer

ndo precisa, 4 evidéncia, de nenhumtipo de apresentagdo de quem quer que seja, muito menos,porcerto, de
um simples professor de Direito, de resto desconhecido do grande publico... Tendo feito da discrigio e da
sobriedade valores verdadeiramente paradigmaticos da minhavida, era natural que eu me assemelhasse mais
ao “homem da mansarda”, de que nos falava Spinoza, do que a alguém destinado a ser objeto de interesse
dos detentores dos poderes midiaticos de nossosdias...

‘

Seja como for, o que legitima minha presenga neste arremedo de apresentagdo e na singela homenagem
que ora tento lhe prestar — justissima, sob todos os titulos ~ é fruto do sincero sentimento de amizade que

me une a Michel Temet, assim comoé este mesmo sentimento, seguramente, que os autores aqui reunidos
the devotam...

Faco-a com a conviccio de quem, como magistrado que me tornei, hd mais de quinze anos, apés vinte
e cinco da mais proveitosa advocacia, tornou-se uma espécie de sonhador com a nobre missio de distribuir
justica entre seus semelhantes...
Com muitatristeza, é verdade, vejo-a confrangedoramente apequenada,na atualidade, pela necessidade
premente e dramatica de resolver rapidamenteos conflitos que, no Brasil, beiram a casa dos cem milhées...'
Trata-se, portanto, de uma incumbéncia que me ¢ extremamente cara, pois me propicia a reconfortante

e indisfarcavel sensagdo de quem péde,afinal, praticar um ato de justiga, cumprindo com aquilo que, no
meu caso, assumefeigdes de um auténtico dever moral.

Assim, a umartigo de natureza doutrindria para tentar contribuir com o aperfeigoamentodos institutos
jaridicos — o que certamente ird ocorrer com as preciosas contribuigées fornecidas na presente obra por seus
autores ~, julguei preferivel, nesta singela apresentaciio, tecer algumas consideragées, ainda que mitidas e
quicd sensaboranas, sobre o sentimento que, por mais de trinta anos, me une ao nosso Vice-Presidente da
Republica, Deputado Federal e Professor de Direito Constitucional, Michel Temer: a Amizade.

Acrescento, ex abundantia, que o conhecimento juridico, num pais em que o “notavel saber juridico”,
preconizado constitucionalmente para certos cargos, confunde-se, muita vez, com relacdes de compadrio,

subserviéncia intelectual, conterraneidade e quejandos — para dizer, eufemisticamente, apenas o minimo

indispensavel -, tornou-se algo absolutamente despiciendo... Optei, entao, pela Amizade, a verdadeira, a
que resiste 4s intempéries do tempo e, sobretudo, a que independe, para sobreviver, da mera satisfagdo de
interesses reciprocos...
Comoja se disse a respeito ~ e penso ser conveniente comegar por Aristételes —, os amigos se retinem
pelas mais diferentes razes, estando,entre elas, a de estudar Filosofia? Se é certo que Michel Temere eu

nao cheg4vamos propriamente a estudar Filosofia juntos, parece-me exato dizer que faziamos muito do

que € tio preconizado porela, ou seja, interroga4vamo-nos amitide sobre numerosos aspectos das nossas

vidas e da vida do nosso pais, tio necessitado de quem se interessasse por ele, naquela década de setenta,
mergulhado que estava em indisfar¢avel marasmo...
Além disso, segundo Aristoteles, “a amizade dos bons é boa cresce com o relacionamento mutuo. E eles, parece,
realmente se tornam melhores, praticando a sua propria amizade e, porque corrigem asfaltas rectprocas, uma vez
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A afirmacaodotexto principal podera parecer um tanto hiperbdlica a alguém desavisado,ignaro da realidade do nosso PoderJudiciario,

mas nao o é... Segundoas estatfsticas mais recentes, consta a tramitacdo, no Poder Judiciario brasileiro, de cerca de cem milhdes de
processos...
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Ftica a Nicémaco, traduc¢ao, textos adicionais e notas de Edson Bini, Bauru/SP: Edipro, 38 ed., 2009, p. 289, Livro IX, n° 12, 1172, a, 1

que se amoldam assimilandoos tracos muituos que aprovam e lhes agradam, dato provérbio: Agées nobres {provém}
de individuos nobres.”>

Também aqui direi que a pardfrase nfo serve a perfeigao,pois nao teria havido,entre nds, essa “correcdo
de faltas reciprocas”, de que nos fala o mesmo estagirita.
Se é incontroverso que Michel Temertera mecorrigido algumasvezes, por conta de meus amargurados
€ corriqueiros excessos, nunca Ihe pudecorrigir coisa alguma. A tinica ponderacdo que ouseifazer, certa vez,
quandoele j4 era ocupante de um dosaltos cargos da Administracao Publica, foi que tomasse cuidado com
a periferia do poder... Quanto a esta, sempre a achei mais perigosa do que o préprio poder... Por gestos de
citimes ou mera covardia, ela conspurca, muita vez, a propria imagem do poder... Os que conviveram com

ela saberiio, por certo, o que estou tentando dizer...
Tantoo livro oitavo quanto o nono, da Etica a Nicémaco, sio dedicados ao tema da amizade. Aristételes
afirma que ela “é uma virtude ou estd conexa com a virtude: além do fato de ser algo extremamente necessario

para a vida’,‘ sastentando, ainda, que o sentimento da amizade se posta acima da propria justi¢a, consoante
se depreende da seguinte passagem: “Quando hd amigos, ndo hd nenhuma necessidade de justica, ao passo que,
mesmo sendo justas, as pessoas tém necessidade da amizade.”*

Optei por Aristételes ¢ nao por Platio, embora fosse este, ao que parece, o primeiro a tratar em

profundidade do tema, no didlogo Lisis ov da Amizade, no qual Sécrates dialoga com seu discipulo Lisise

outros dois amigos. O desfecho desse didlogo, no entanto, é muito pouco promissor para a amizade, pois
Sdcrates termina com estas palavras melancélicas: “Quepapeldo acabamosdefazer, meus rapazes! Todos aqueles

que nos ouviram, a mim,jd velho, como também a vés,foram embora daqui, dizendo que nds acreditamos ser amigos
um do outro — como podeis ver eu me coloco junto convosco ~ sem no entanto termos sido capazes de descobrir 0 que

seja um amigo.”®

Minha amizade com Michel Temer, ainda que nunca tivéssemostentado discutir o proprio conceito,
como o fizeram osfildsofos, desde a Antiguidade até os dias atuais, permaneceu incdlumeaos estragos do
tempo,“este roedorsilencioso de tantas coisas”, no dizer expressivo do Académico e Professor de Literatura de
nossa Universidade de Sio Paulo, Alfredo Bosi.

Marco Tiilio Cicero ~ talvez o maior escritor da Roma Antiga —, ao discorrer sobre a Amizade, em sua

farnosa obra sobre a Velhice e sobre a Amizade, estabeleceu um paralelo desta com o amor, asseverando
que: “... 0 amor, de cujo nome vem a amizade, é 0 que ocupa o primeiro lugar na unido dos coracoes. Certamente as

utilidades sao percebidas (por esses, muitas vexes, que a cultivam comfingimento e conforme o tempo; na amizade,
porém, nada hd defingido, nada de simulado; e, seja o quefor, tudo é verdadeiro e voluntirio.””

E prossegue Cicero, calcado na longa e doce amizade que mantinha com seu amigo Atico: “Por essa

raxiéo parece-me que a amizade tem seu principio mais na nossa naturexa do que na nossafraquexa, mais num
impulso da nossa alma, dotada de um certo sentido de amar, do que num calculo sobre as vantagens que ela mesmo

nos pode proporcionar.”*

Porintermédio de Umberto Boella,’ tive a oportunidade de conhecer os pensamentos de Séneca sobre a
amizade, constantes da obra Cartas a Lucilio, porele escritas nos derradeiros anos de sua vida, Numadelas,

esse grande escritor que haveria de se tornar um mirtir, tanto de Caligula quanto de Nero, discorre sobre a

verdadeira amizade, ensinando que “nem a esperanca, nem o temor, nem o interesse conseguem destrut-la’, sendo

zmOoOnanuay

“aquela que nem mesmo no momento da morte nos abandona, aquela pela qual os homens sdo capazes de morrer. "0

0

Idem, pp. 289-290, IX, 1172, a, 10.
Ob. cit., Livro Vill, 1155 a.
Idem, ibidem.
Platio, Lisis, em ID., Os didlogos, Rizolli, Mildo: Ed. Enrico Turolla, 1964, v. |, p. 276.

Da Velhice e da Amizade,trad. de Tassilo Orpheu Spalding, colecdo Classicos, Sao Paulo: Cuttrix, 1964, VIH, p. 138.

idem, ibidem.
Introducdo a Lacio Aneo Séneca, Cartas a Lucélio, Turim: UTET, 1969.
Ibidem, p. 53.

O escritor Montaigne, que encontraria em Etienne de La Boétie o grande amigo de suavida, logo apés
seu ingresso no Parlamento de Bordeaux, com vinte e quatro anos de idade, terd sido outro autor de larga
envergadura que se ocupou, com a sabedoria que the era peculiar, desse belo sentimento da amizade. Ensinou
ele que “nosso livre arbitrio nao tem manifestagdo que seja mais verdadeiramente sua do quea da afeigao e amizade.””
Pouco mais adiante, estabeleceu a disting’o entre o Amor e a Amizade,tal qual o fizera Cicero, asseverando
que o primeiro “é mais ativo, mais ardente e mais intenso”, sendo, porém, “umfogo temerdrio e volivel, inconstante
e diverso,fogo defebre, sujeito a acessose arrefecimentos, e que nos prende apenaspor umfio”, enquanto a segunda
consiste num “ca/or geral e universal, temperado e uniforme em tudo, um calor constante e sereno, todo dogura e
gentileza, que nada tem de rude e pungente”.?

Minha amizade com Michel Temerparece estar revestida, seja desse “calor geral e universal”, de que nos
falava Montaigne,seja dessa espécie de um “impulso da alma”, consoante preconizara Cicero. Comecou ela
h4 quase quarenta anos, ainda antes do perfodo em que passamosa viajar juntos por conta da Faculdade
de Direito de Itu, no ja distante ano de 1979, quandoseus lacos vieram a intensificar-se admiravel e
constantemente...

Seguiamos, no fim das tardes de quarta-feira, no veiculo daquela casa de ensino, que sempre nos acolhera

de formacativante e entusiasmada~ e que, recentemente, viria nos prestar calorosa homenagem —, para nela
lecionarmos durante cerca de quatro horas; ele, a matéria de Direito Constitucional, sobre a qual escreveria
seu famoso Elementos de Direito Constitucional,® e eu, a minha querida ~ € tio pouco conhecida — disciplina
de Direito Comercial.
Durante o percurso até a cidade de Itu conversivamos — as vezes animadamente, outras nem tanto ~ a

respeito dos numerosos aspectos de nossas proprias vidas: o estudo ¢ 0 ensino do Direito no Brasil, com a

experiéncia,ainda incipiente, de nossas docéncias exercidas na PUC e na USP, respectivamente;a situagio
verdadeiramente deploravel vivida pelo Pais naqueles anos de chumbo, comose costumavadizer a época, além

das questéesrelativas 4 democracia e a cidadania,por ele sempre versadas de mancira surpreendentemente
agtadavel e, ao mesmo tempo, aprofundada."4
Sua humildade ~ virtuderara, infelizmente, nos dias que correm, mas para mim de relevancia axioldgica

fundamental — revelava-se até quando meensinava algumacoisa... Lembro-me, por exemplo, quando lhe
perguntei, certa vez, no que consistiria a diferenga essencialentreafederagdo ¢ a confederagdo, porele explicada
de maneira didatica e indubitavel, arrematando-me, no entanto, que tinham sido os saudosos professores
Celso Bastos e Geraldo Ataliba, aqueles que mais adequadamente haviam explicado a disting4o, conforme
relatou em sua obra denominada Territério Federal nas Constituigées Brasileiras, vinda a lume no distante
ano de 1975.5

Michel Temer revelava-se, também, um excelente ouvinte. Tinha a paciéncia necessdria para escutar

aquelas pessoas que, como eu, empolgam-se — lamentavelmente,as vezes, em demasia — na exposig4o de
suas proprias ideia
Lembro-meda forma generosa com que ouvia minhas queixas, nem sempre de todo procedentes, 9 Pi pois

calcadas no meu quase incuravel pessimismo, ou no meu pessimismo“porfatalidade congénita”, comohaveria

de dizer Octavio Paz... Com pouco maisde trinta anos, . e um espirito exacerbadamentecritico e discolo a
época, com frequéncia me lamentava das inimeras mazelas nacionais — ainda nao de todo erradicadas, por
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dessa obra é de 1982, sendo que gosto de mencionar especialmente a 6*. por nela constar a amavel dedicatéria do teor seguinte: “Ao
carfssimo amigo e ‘velho’ companheiro Newton De Lucca, com o abrago do Michel Temer".
Arrisco-mea dizer que algumasideias, porele posteriormente tao bem expostas na obra Democracia e Cidadania, anos mais tarde dada
& estampa (Sao Paulo: Malheiras Editores Ltda., 2006), foram embrionariamente gestadas nessas exposi¢ées que ele, a meu pedido,
gentil e pacientemente fazia, ao longo do percurso até a Faculdade...
Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1975, pp. 5-6.

incrivel que possa parecer, como a enorme acrasia ética que caracteriza os costumes do povo brasileiroe,

muito em particular, da maioria de seus dirigentes -, fossem elas existentes dentro ou fora dos dominios

do Direito...
Enquanto no passado,por exemplo, fosse notério que o Direito sempre estivera préximo das Artes, era
assinalavel o divércio existente entre ambos aquela época. Eu gostava de lembrar que o objeto da tese de
doutorado de Hans Kelsen ~ autor sempre muito caro a Michel Temer ~ fora nada mais, nada menos, do
que A Divina Comédia, de Dante Alighieri.

Quis, por mirabolante coincidéncia — acrescentava eu, com certa rigidez evidentemente polémica -, a

outrora conhecidissima pega de Shakespeare, O mercador de Veneza, por certo desconhecida pelos ignaros
de plantio,foi a referéncia central de Rudolf von Ihering, em seu classico 4 luta pelo Direito.

Sempre julguei que o Direito, desde aquela época, afastara-se irremediavelmente da Literatura e das
Artes, em nome de um pretenso rigor cientifico. Continuo pensando do mesmo modo, embora autoresha,
no presente, que promovem verdadeiro trabalhode resgate daqueles valores humanos,téo descuidadamente
abandonados...'° Parece-me que Michel Temere eu tinhamos a mesmavisao sobre a necessidade da cultura
humanistica e do papel fundamental exercido pela Educagao.
Comoprofessores que éramos —e que, com a graca de Deus, ainda somos—, sempre a concebemos como
prioritaria em relacio a todos os demais valores na formagio do carater do estudante brasileiro. Ela, como

jase disse, nao se deve encerrar na atividade desenvolvida por educadores nasala de aula, na relacio com
seus alunos e/ou pelos pais, na vivéncia com seusfilhos. Educaré formar a consciéncia por intermédio de
conhecimentos, valores ¢ capacidade de compreensio, sendo,por esse motivo, muito mais ampla do que a
chamada educacio formal, que se da, apenas, no 4mbito dos bancosescolares.
Enfim,nossa conversa sobre todos esses problemas nacionais revelava-se frutifera (muito provavelmente
mais para mim do queparaele...) e, a0 mesmo tempo,bastante agradavel...

Um dos temas que mereceram demoradas conversas entre ndsfoi 0 relativo 4 prote¢io ao consumidor.
Estavamos absolutamente afinados, nesse particular, pois o movimento consumerista ganhava corpo em

todo o mundo,especialmente apds 0 famoso discurso do Presidente John Kennedy, no dia 15 de margo de
1962, que viria a tornar-se 0 Dia Internacional do Consumidor.

Michel Temerera um entusiasta da protegio do consumidorno Brasil, tanto que ele apresentaria um dos

oito projetos entao existentes na Camara dos Deputados, conforme por ele mesmorelatado em obra que
foi dadaa estampa”alguns anos apés a aprovacdo do atual Codigo de Defesa do Consumidor, ocorrida em
setembro de 1990, e sua entrada em vigor no dia 11 de marco de 1991. Tal identidade de pensamento, no
quese referia & necessidade de protec4o normativa ao consumidorbrasileiro, fez com que nossa amizade se

tornasse ainda mais sincera e prazerosa...

Também era muito agradavel, apésas aulas,jd intensamentefatigados por uma jornadainteira de trabalho,

durante o dia, em Sao Paulo, e a noite, em Itu, irmos ao Restaurante do Alemao, malgrado o adiantado da
hora, para jantarmoso famoso“filé & parmigiana daquele restaurante,devida e merecidamente regado a um

6timo chopinho gelado...”

O tempo passou e o Prof. Michel Temer tornou-se Diretor daquela faculdade, sempre conduzindo os

destinos daquela instituigio com descortino e brilho. Os problemas préprios, decorrentes do cargo,ele

os resolvia com extremo desembarago e peculiar habilidade, virtudes que o tornariam, mais tarde, uma
personalidade marcante no cenario politico nacional, ocupando, comose sabe, osraais altos cargos publicos nas

diferentes esferas do governo. E quanto tal aspecto, escusavadizer queele, na famosa distin¢ao weberiana,
sempre viveu para a politica e nao da politica...
16
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Veja-se, a titulo meramente exemplificativo, a abra de Raffaele De Giorgi (Direito, Tempo e Memoria, tradugdo de Guilherme Leite
Goncalves, S40 Paulo: Quartier Latin, 2006, entre tantas outras), na qual verifica-se o pioneirismo desse autor, ao lado do movimento

denominado Law and Literature, no qual despontam os nomesde Frangois Ost e Gunther Teubner.
Cf. Constitui¢ao e Politica, Sao Paulo: Malheiros Editores Ltda., 1994, pp. 9 e ss.

E como estas minhas breves consideracées tém como Unico propdésito falar a respeito do nosso
homenageado — ¢ nao fazer demonstracées de cultura e erudicao,tao corriqueiras em tais ocasides, nas quais
néio se sabe, ao certo, se quem escreve esta verdadeiramente reverenciando o homenageado ouse, ao revés,
esta prestando,indisfarcavelmente, homenagem a si proprio... -, nao resisto 4 tentacdo de narrar um fato

trivial capaz de traduzir a faceta do homem Michel Temer, sempre sereno na conducaodesituagées delicadas
e conflituosas, mas rigorosamente enérgico quandoa situaciio assim o exige...

Certa feita, j4 na qualidade de Diretor, quando um aluno extremamente arrogante e mal-educado,para

meutilizar de inevitavel eufemismo, dele se aproximou de forma desarrazoada e até mesmogrotesca, na
sala da diretoria, para fazer uma reclamacao em altos brados contra a minha pessoa, Michel Temer, num

gesto que me pareceu deveras contrastante de sua habitual serenidade, levantou-se imediatamente da sua
poltrona e retrucou com absoluta firmeza: “Eu ndo admito que o senhorse refira ao professor Newton De Lucca,

na minhafrente, desta maneira impertinentee grosseira... Abaixe seu tom de voz, antes de mais nada, para referir-se

& pessoa deste honrado professor...”

Escusava dizer que o aluno, que instantes antes apontara seu dedo acusador contra mim, impressionado

com o tom de seguranga de Michel Temer, imediatamente desculpou-se, murmutando, cabisbaixo, que eu

apenas houvera sido muito rigoroso na nota quelheatribuira e s6 queria saber se eu poderia the conceder

uma outra oportunidade...

Porgestosdetal calibre — e de outros réveladores do mais fino recato intelectual -, minha admiragao e
amizade pelo nosso ilustre homenageado no parou de crescer... Tornou-se Procurador Geral do Estado
de Sio Paulo por dois mandatos consecutivos, duas vezes Secretdrio dos Negocios da Seguranca Publica,

Secretaério do Governo do Estado de Sao Paulo, Deputado Federal porseis legislaturas, tendo participado

ativamente da Assembleia Nacional Constituinte, além de ter sido Presidente da Camara dos Deputados
por trés vezes. Lider do PMDB, por dois perfodoslegislativos, Presidente Nacional desse mesmo partido,
chega, agora, a Vice-Presidéncia do Brasil.

Seja-mepermitido confessar, um tanto quanto constrangidamente — confissio esta que me vejo compelido

a fazer como se diante de um dever moral estivesse —, que nao tive nenhum outro amigo, em toda a minha

vida, que, depois de alcangar a fama ¢ o poder, mantivesse rigorosamente os mesmoslagos de amizade e de
companheirismoexistentes antes que atingissem o esplendor de suas gldrias...

Pelo contrario, diferentemente de Michel Temer, sempre presenciei a extrema miséria da condigao
humana,representadapelo carreirismo deletério e egoista, pela vaidade espandongada e enganadora,pela

volipia axiologicamente cega de galgar as luzesdaribalta...
Ao referir-me a Vaidade,alias, como que para contrabalancar o sulco de amarguras queela invariavelmente
engendra, sempre gosto de recordar o seu oposto ~ a Humildade-,virtude sempre cultivada por Michel
‘Temer, conformeja destaquei. Lembro-mede que gostavamosde recordar certas passagens de nosso grande
Rui Barbosa,talvez o exemplo de humildade mais paradigmatico de todos. Nao obstante designado, mercé
de seu talento deveras invulgar, com o cognome Aguia de Haia, a seu respeito ele singelamente escreveu:"

“Estudante sou. Nada mais. Mau sabedor, fracojurista, mesquinho advogado, pouco mais sei do que saberestudar,
saber como se estuda, e saber que tenho estudado. Nem isso mesmosei se saberei bem. Mas, do que tenho logrado

saber, o melhor devo as manhas e madrugadas. Muitas lendasse tém inventado, porat, sobre excessos da minha vida
laboriosa. Deram, nos meusprogressos intelectuais, largaparte ao uso em abuso do café e ao estimulo habitual dospés

mergulbados aguafria. Contos de imaginadores. Refratdrio sou ao café. Nunca recorri a ele como a estimulante

cerebral. Nem uma sé vex na minha vida busquei numpediluvio o espantalho do sono”?
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Cf. Oragao aos Mogos, in Escritos e Discursos Seletos, Selecao, organizacao e notas de Virginia Cortes de Lacerda, Rio de Janeiro:

Companhia Aguilar Editora, 1966, pp. 669-670.

Num poema intitulado “Evolucao as avessas”, tentando exprimir idéntica espécie de sentimento, escrevi certa vez: “SOcrates, ao menos,

sabia de uma coisa/de que nada mesmoele sabia.../J4 Spinoza queixou-se ainda mais/pois nem essesabertalvez tivesse... e eu/que nem
famentar/sei?”

‘Tamanha demonstracio de grandeza de atitude de um dos nossos maiores escritores de todos os
tempos, que deveria servir de modelo para professores que se engalanam, no Brasil de hoje, com sua
4urea e desconcertante mediocridade, e também para magistrados de todas as instancias do Pais — juizes,
desembargadores ministros das nossas Cortes Superiores—, infelizmente, parece passar a0 largo do imenso
estudrio das vaidades pessoais...

Em nossos inumeraveis percursos, nas centenas de horas que passamos juntos dentro do carro, recordo-me

de certas passagens da Biblia que evocdvamos com admirago sincera. Uma delas, extraida do livro do

Eclesiastes, hd um trecho — Vanitas vanitatum, et ominia vanitas ~, que bem se ajusta a esta ligeira reflexdo

sobre a vaidade humana. Podemos verificar, por ela, quio dificil € 0 seu verdadeiro significado e alcance,

dado 0 carter compésito desse livro. Com efeito, enquanto no Cantico dos Canticos celebra-se, com grande

entusiasmo, as pompas do Rei Salomao, seus excessos e seus amores, 0 Eclesiastes conclui pela inutilidade

dos esforcos dos seres humanos, mesmo daqueles mais aquinhoados, para tentar escapar da miséria de sua
propria condigao. O que resta, apds 0 goxo, é 0 gosto de cinzas na boca. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade...”

“Sendo o termo davida limitado”— haveria de discorrer nosso paulista Matias Aires, em suas apaixonantes

Reflexdes sobre a Vaidade dos Homens —7' “ndo tem limite a nossa vaidade;porque dura mais do que nds mesmos, e

se introduz nos aparatos ultimos da morte. Que maiorprova do que afdbrica de um elevado mausoléu? No siléncio
de uma urna depositam os homens as suas memérias, para com a fé nos marmores, faxerem seus nomes imortais.

querem que a suntuosidade do tiimulo sirva de inspirar veneragdo, como sefossem reliquias as suas cinzas, e que
corra por conta dosjaspes a continuagdo do respeito. Quefrivolo cuidado! Esse triste resto daquilo quefoi o homem

jd parece um tdolo colocado em breve mas soberbo domicilio, que a vaidade edificou para habitagao de uma cinxa

fria, e desta declara a inscrigdo 0 nome e a grandexa. A vaidade até se estende a enriquecer de adornos 0 mesmo

pobre horror da sepultura.”

Outros-trechos ha, nesse admiravel livro, que mostram bem essa fraqueza humana avassalando

impiedosamente os espiritos, in verbis:
“De todas as paixées, a que mais se esconde é a vaidade: e se esconde de talforma, que a si mesma se oculta e

ignora. ainda as agées mais pias nascem muitas vexes de uma vaidade mistica, que quem a tem ndo a conhece nem

distingue: a satisfagdo prépria, que a alma recebe, é como um espelho em que nos vemos superiores aos mais homens
pelo bem que obramos, e nisso consiste a vaidade de obrar o bem.”

O homem Michel Temernao se deixou espicagar pelo deménio da Vaidade e continuaa ser aquele mesmo
professorque,recentemente homenageado por numerososprofessores de Direito, comegavasua fala alegando,
com extrema humildade, que j4 ndo mais se sentia 4 vontadepara falar como um verdadeiro professor...
E, com simplicidade de fazer inveja a qualquer monge franciscano, deu uma auténtica aula de direito
constitucional na Faculdade de Direito de Itu, no auditério que ora leva seu nome...

Minha vontadeseria prosseguir exaltando as notérias qualidades de nosso homenageado. Abstenho-me

de fazé-lo, porém, fundado na convicgfio de que qualquer consideragio adicional seria desnecessiria.
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Pode ser lido, na tradu¢do ecuménica da Biblia (Sao Paulo: Edicées Loyola, 1994, p. 1.310) o seguinte trecho explicativo desselivro:
“OQ Eclesiastes denuncia de modo geral as posicées extremadas que, paradoxalmente, se equivalem na ineficacia. Nem pessimista,
nem otimista, nem oportunista, ele prima pelo realismoe pela lucidez. Vive a paixdo da verdade e da autenticidade. Para ele, viver é
bom. £ dadiva divina a ser acolhida com alegria, sem ares de anjo nem de animal. O Eclesiastes multiplica os paradoxos em funcao
de implacaveldialética, voltada, a primeira vista, a desembocar apenas em oposicéesirredutiveis. Nao admira que ele nao tenhafeito
escola.”
Rio deJaneiro: José Olympio, 1953, p. 23.
Seriam incontaveis ~ e algumas delas quase inacreditaveis — as demonstrag6es da vaidade humanaregistradasnaliteratura, bastando
lembrar certas passagens de Oscar Wilde, Talleyrand, Jean Moréas, Gabriel D‘Annunzioe tantos outros. Sao exemplos que estarrecem...
Em contrapartida, ha os que nos encantam. Conta-se que Pascal, por exemplo, nuncaentrava em seu laborat6rio de experiénciasfisicas
sem fazer a seguinte oracao: “Perdoai-me, Senhor, se simples verme da tetra, ouso levantar a ponta do véu que envolve os vossos
mistérios.” Entre nds, como foi visto, o Prof. Fabio Comparato, no inolvidavel discurso proferido no Salao Nobre da Faculdade de

Direito da Universidade de So Paulo, dizia nele nao reconhecer nenhumavirtude mais assinalada que o distinguisse da mediocridade
ordinaria, frase que me acompanhou durantea vida toda vez que algum elogio imoderado ou imerecidofosse tecido a meurespeito.

Ademais, os organizadoresda presente obra — entre os quais fui generosamenteincluido — estabeleceram
um tamanho padro para os artigos e eu nfo desejo cometera cinca de descumprir a norma estabelecida

para todos...
Encerro minha homenagem, entao, apenas com duas lembrangas que quadram, 4 maravilha, para esta

especial ocasio: a primeira delas, em Ligdes de Etica, de Kant, obra na qual o grande filésofo iria estabelecer
as trés diferentes formas nas quais se baseiam as relagdes de amizade: na mecessidade, no gosto e na intengdo ou
sentimento. E nesta ultima,de carater universal, que da vida a um “relacionamento de comunicagao completa”,
que meconsidero unido a Michel’Temer, pois a Amizade nao consiste “na identidade do modo depensar, porque,
0 que contribui para a amizade ndo é antes a diversidade, permitindo desse modo a alguém compensaro quefalta
ao outro. Todavia, em uma coisa os amigos precisam estar de acordo. Os seus princtpios intelectuais e morais devem
ser idénticos, para que possa haver entre eles uma compreensdo total; caso contrdrio, ao divergirem nos seusjuizos,

elesjamais poderdo sentir-se unidos. Cada qualprocure ser digno de merecer a amizade. Isso épossivel se aleangar
através daprobidade das intengées, pela sinceridadee confianca, como também através naosé de uma conduta isenta
defalsidade e de maldade, mas também caracterizada pela amabilidade, jovialidadee alegria de espirito. Sao estes
os elementos que compoem o cardter de um amigo perfeito.”*®

Noque se refere 4 segunda lembranga, penso que nada sera melhor do que invocar aqueles versos de
Bocage,dirigidos a Camées, e que tio bem refletem o que eu poderia dizer, comopalavra final, a Michel
Temer:

“Modelo meu tu é... Mas 6 Tristeza,
Se te imito nos transes da Ventura,

Naote imito nos dons da Natureza...”

Muito obrigado por sua amizade, Meu Amigo...
Newton de Lucca
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Cf. Emanuel Kant, Licdes de Etica, Bari: Laterza, 1971, p. 237,
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O papel crucial dos mercados nao torna as outras instituig6es insignificantes, mesmo em termos

dos resultados que a economia de mercado pode produzir. Os resultados de mercado sio massivamente
influenciados por polfticas piblicas em educag’o, epidemiologia, reformaagraria, estabelecimentos de
microcrédito, protegdes legais apropriadasetc.; e em cada um desses campos, ha ainda muito a fazer, por

meio da agdo publica, o que pode alterar radicalmente o resultado de relagées econdmicaslocais e globais.
Amartya Sen (As Pessoas em Primeiro Lugar)
Uma coisa € por ideias arranjadas, outra é lidar com pais de pessoas, de carne e sangue, de

mil-e-tantas misérias... Tanta gente — da susto se saber — e nenhum se sossega: todos nascendo,
crescendo, se casando, querendo colocagao de emprego, comida, saude riqueza, ser importante,

querendo chuva e negécios bons... De sorte que carece de se escolher: ou a gente se tece de viver

no safado comum, ou cuida sé de religiao s6.
Jotio Guimardes Rosa (Grande Sertéo: Veredas)

1. DELIMITACAO DO TEMA
01. O escopodeste trabalho é analisar o Orcamento como o /ocus adequado paraa realizagio das escolhas
trdgicas, também chamadasdeescolhaspoliticas, por parte da sociedadebrasileira, em especial no que tange
aos direitos sociais. E no espaco democratico do Parlamento que devem serrealizadas as opgées politicas

referentes aos gastos publicos que determinem o caminho escolhido pela sociedade para a realizacio de
seus ideais.
Considerando que a receita publica advém em sua maior parte das receitas tributarias, e que esta
arrecadacao no Brasil atual jé atinge quase 34% do PIB,os olhos da sociedade devem se voltar mais do que
nuncapara o gasto publico, para as escolhas que devem ser democraticamente feitas no Congresso em prol
da sociedade ~ e que, em tese, sao feitas pela propria sociedade.

Eo Congresso que detém a chave do cofre publico paraa realizacdo dos gastos. E éa ele que a sociedade
confere poderes para a realizacao dessasescolbas trdgicas. Se, no Brasil, os canais democraticos para a escolha

e a deposica’o de nossos parlamentares estio parcialmente obstrufdos, devemos ter redobrada atengio ¢
concentrar nossos esforgos para resolver esse problema. O procedimentousual para as escolhas tragicas no

Brasil contemporaneo atribui-las ao Judicidrio a exemplo de diversas situagSes sobre o direito a satide (0
que é errado na maiorparte dos casos); ou ainda, ao Executivo — cujo ambito de atuacio deveser delimitado

pelas grandes linhas estabelecidas no Parlamento.

ll. PRocesso ORCAMENTARIO, RESERVA DO Possivet E EscOLHAS TRAGICAS
02. Nao existem direitos sem custos para sua efetivacio. Naose trata aqui apenas dos direitos sociais,
masde todo e qualquer direito, fundamental ou nao.
Pode-se imaginar que algunsdireitos de liberdade, tais comoo deir e vir, o de liberdade de expressio ou
de liberdadereligiosa seriam direitos sem custos, mas um segundoolhar indicaraser falsa esta suposi¢iio, pois
pelo menos é necessdria a manutencdo de um aparato institucional para sua defesa e manuteng’o. Mesmo

o pregadorreligioso que sobe em um caixote e discursa no meio de uma praga publica requer um minimo

de custos para o Poder Publico, ao necessitar de recursos para protegé-lo e para a habitabilidade (limpeza

e manutenc’o minimas) daquele logradouro.

Stephen Holmes e Cass Sustein, em oportuna obra’, demonstram que mesmo osdireitos basicos, de

12 dimensao possuem custos que devem ser sustentados por toda a sociedade. A manutengio do aparelho
judiciario e do sistema de seguranca publica, dentre outros necessdrios para a implementacio doscivilrights,
1

The Cost of Rights - Why Liberty Depends on Taxes. New York, Norton, 2000.
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tem custo muito elevado e precisam ser financiados através de um sistema tributdrio forte e.4gil. Logo,

nao sic apenas os direitos de 2° e 3* dimensao que necessitam de verbas piblicas para sua implementacio,
mas também os de 1? Umadiferenca dentre eles é que os de 1* dimenso usualmente sdo fornecidos
indistintamente, para toda a sociedade (nao ha razoabilidade em distinguir quem precisa mais de seguranga
interna ou externa, ou mesmo de mais ou menosJusti¢a}, sendo que os de 24 dimensio podem e devem ser
direcionados aos grupos mais fragilizados de uma sociedade (satide e normas de adaptabilidade As pessoas
com deficiéncia, por exemplo).

Sob o prisma dosdireitos sociais, € possivel afirmar que o estudo do Direito Financeirose alicerca nos
seguintes tépicos principais, dentre outros:
a) A Receita Publica analisa guem paga as contas.

b) As Rentncias Fiscais tratam de guem deixa de pagara conta.
c) O Gasto Publico trata de quem recebe as prestagées sociais, ou, em uma perspectiva mais ampla,

os dispéndios do Estado,
d) O Crédito Publico implica em saber gual geragao pagard a conta.
e) E, por fim, o Orcamento Piblico estuda como o Estado organizaos itens acima.
Com isso, € necessitio melhor compreender a estrutura do sistema orcamentario brasileiro e seus
institutos, dentre eles o daflexibilizagdo orcamentdria e o do contingenciamento de verbas, que dizem respeito

de perto aos temas em debate.

03. No Brasil, a lei orcamentaria possui tramitacao especial prevista pela Constituigao, embora tenha
a mesmavalidade das demais leis materiais ordindrias. Nesse sentido, quando fixa a despesa, esses gastos
devem ser cumpridos, sob condicaéo de outras normas que concretizem sua realizagao, seja umalicitacio,

seja a contratagao de servidores publicos através de concurso,seja pela via dos precatérios, e por ai assim.
E claro que nem todas as despesassio cumpridas em um ano, podemserrelegadas a outros periodos~ siio
os chamados “restos a pagar”.
O Plano Plurianual — PPA (art. 165, 1, CF) deve ser estabelecido por Lei de iniciativa do Poder Executivo
e dispora, de forma regionalizada,sobreas diretrizes, objetivos e metas da administrag4o publica federal para

as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duragio continuada
(art. 165, § 1°, CF). Essa norma deverd ser encaminhada ao Congresso Nacional até 04 meses antes do

encerramento do primeiro exercicio financeiro do mandatopresidencial, devendo encerrar-se ao final do
primeiro ano do mandato subsequente(art. 35, § 2°,1, ADCT).

Esta lei é de tamanha importincia que o proprio art. 165, §4° determina que os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais serio elaborados em consonancia com o Plano Plurianual, assim como as

emendasao projeto de lei do orgamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser
aprovadas caso sejam compativeis com o Plano Plurianual. (art. 166, § 3°, I CF)

Em consonincia com o Plano Plurianual, deve ser enviado anualmente ao Congresso Nacional 0 projeto
de outra norma, denominada de Lei de Diretrizes Orcamentarias - LDO (art. 165, I] CF), que compreendera

as metas ¢ prioridades da administracio publica federal, incluindo as despesas de capital para o exercicio

financeiro subsequente; orientard a elaboragdo da lei orgamentdria anual; dispora sobre as alteragdes na

legislacaotributaria e estabelecer4 a politica de aplicagao das agéncias financeirasoficiais de fomento(art.

165, § 2° CF). Trata-se de umalei anual e deve ser encaminhada até meados de abril ao Congresso Nacional,

o qual tera até final de junho para sua discussio e votagio.
A funcio da LDOé estabelecer 0s primadose asdiretrizes para o Projeto de Lei Orcamentéria Anual,
que se the deve seguir, e com ela deve estar alinhado.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) criou outras fungées para a LDO, tais como o
estabelecimento do equilibrio orgamentario, a possibilidade de serem realizadas limitagdes de empenho,o

controle de. custos e avaliacdo dos resultados dos programas financiados, e as condigées e exigéncias para
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a transferéncia de recursos a entes publicos e privados através de subvengGes. Passou a exigir ainda que a
LDO veiculasse um Anexo de Metas Fiscais e um Anexo de Riscos Fiscais. Todas estas fungdes criadas
pela LRFpara serem veiculadas pela LDO saofigaes anémalas, pois originariamente nao estavam previstas
na Constituig0 — emboraessas exigéncias nfo se constituam em inconstitucionalidades, pois nada impede
que uma Lei Complementar — tal como a LRF (LC 101/00) venha a estabelecer este tipo de exigéncias.
E estabelecida ainda a exigéncia da Lei Orgamentaria Anual ~ LOA (art. 165, TI], CF), cuja fungao
principal é a gestiio administrativa e financeira do pais.

Fruto do Principio da Unidade, esta norma compreendetrés diferentes tipos de Orgamento:
a) o orcamentofiscal referente aos Poderes da Unido, seus fundos, drgdos e entidades da
administracao direta ¢ indireta, inclusive fundagées instituidas e mantidas pelo Poder Publico,
b) o orcamentode investimento das empresas em que a Uniio,direta ou indiretamente, detenha

a maioria do capital social com direito a voto;

c) o orgamento da seguridadesocial, abrangendo todas as entidades e érgdos a ela vinculados,
da administracio direta ou indireta, bem como osfundos e fundacées instituidos e mantidos
pelo Poder Publico.(art. 165, § 5° CF).
Este pardgrafo (art. 165, § 5°), além de conter 0 Principio da Unidade acima referido, revela também
0 Principio da Universalidade, pois determina que todas as receitas e despesas relativas ao Estado sejam
englobadas em wm tnico Orcamento, sejam de que tipo for (capital, correntes etc.). A ideia é que a
universalidade do que for arrecadado,do que for gasto e das operagées de crédito estejam reunidos em um
unico documento ~ daf a conjugaciio de wniversalidade com unidade.
Além disso, 0 projeto da LOA dever4 acompanhar, de forma regionalizada, 0 efeito sobre as receitas e
despesas, decorrente de isencdes, anistias, remisses, subsidios e beneficios de natureza financeira,tributaria
e crediticia. (art. 165, § 6°). Assim,trata das rensinciasfiscais.

Este projeto deve ser encaminhado ao Congresso até 31 de agosto e devolvido para sanciio até o
encerramento dasessio legislativa do mesmo ano.
04. Desta maneira, o Sistema Orgamentario brasileiro funciona como um funil para o planejamento, na

medida em que vincula as disposicdes de uma espécie normativa as das outras.

Em primeiro lugar, devem ser obedecidos os Fundamentos (art. 1°) e os Objetivos Constitucionais (art.
3°) que servem delastro na construgao desse Sistema Orcamentario, e que so perenes, para qualquer esfera

de governo oude coloracao politica, pois deve ser respeitado o pluralismo politico.

Na sequéncia, deve ser organizado o PPA, que é umalei com prazo de validade de 04 anos, e que estabelece

os planose projetos de governo para esse periodo.
Apés,deve ser editada a LDO,que tem por fungio precipua orientar a construgao do projeto LOA,além
de outras atribuigdes estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Porfim, no ambito da proposi¢ao normativa, surge a LOA,queé igualmente umalei de prazo determinado
~ ea parte final do funil referente ao planejamento orcamentirio —, que deve regera realizaco de todas as
despesas governamentais pelo periodo de 01 ano.
A execucdo orcamentaria de toda essa construcdo incumbe ao Poder Executivo, no ambito de seus

proprios érg4os internos, bem como aos demais Poderes que recebem de forma dozeavada os recursos que

thes cabem (art. 168, CF). Incumbe ao Poder Executivo publicar até 30 dias apés o encerramento de cada
bimestre relatério resumido da execuc4o orgamentaria (art. 165, § 3°, CF).
A fiscalizacao financeira e orcamentaria deve ocorrer através do sistema de controle interno a cada Poder
(art. 70, CF), e ao Poder Legislativo, no Aambito do controle externo,a ser exercido com o auxilio do Tribunal
de Contas (art. 71, CF).

05. Ouseja, é através do Orcamento que sio estabelecidas as prioridades nos gastos puiblicos e que é
possivel determinar o quanto de recursos sera alocado para a implementagio dos direitos sociais. A partir
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da quantificacao desses recursos financeiros é que se poderconstatar o nivel de prioridade que a efetivacio
daquele direito possui em uma dada sociedade, em certo periodo?. De nada adianta falarmosde direitos,
em especial dos direitos sociais, se nao olharmos quanto de recursos financeiros o Estado estabeleceu para
sua realizacdo. A singela proclamacio de direitos custosos serve de muito pouco, caso nfo sejam atribuidos
os recursos necessdrios para sua implementacao.
NoBrasil, como visto acima, é o Poder Legislativo quem dita tais prioridades através do sistema
orcgamentario, pois é nele que sao realizadas as escolhas trégicas de eleigto de prioridades de gastos publicos, a

serem implementadas em curfo e médio prazo (os objetivos de /onge prazo estdo previstos na Constituigio).
A isto se chama “discricionariedadedo legislador”— a possibilidade de escolha pelo legislador dos objetivos de
curto e médio prazo que devam ser implementados visando alcangar as metas estabelecidas na Constituigao.
A funcio do Poder Executivo é a de realizar estes gastos e implementaros objetivos de curto e médio
prazo, da forma e nolimite estabelecido pela lei. Claro que existe uma margem de “discricionariedade
administrativa’, masesta é circunscrita pelas normas constitucionais e legais que regem as situacSes concretas

sob responsabilidade da Administracio.

No Brasil 0 constituinte nao concedeu ao legislador tio ampla discricionariedade sobre quanto deve

destinar do montante arrecadadopara os gastos sociais. Isto porque a propria Constituicfo traz umasérie
de obrigatérias vinculacées da receita as despesas sociais. Trata~se de um “ergamento minimo social? ou de
“garantias constitucionais definanciamento dos direitos sociais” a ser utilizado para sua implementagio*. Isso
no implica em dizer que nao remanes¢a margem para a discricionariedade dolegislador, pois este ainda tera
espaco para decidir ¢ realizar as escolbas trdgicas sobre onde alocar os recursos publicos para a satide, se em
campanhas de erradicagao da malaria ou em hospitais para tratamento de oncologia, ou mesmo em ambos,
mas reconhecendo quenesta hipétese a repartic’o dos recursos poderimplicar em dar maior importancia
a uma opcao em face de outra, a dependerdoscritérios de rateio.
Assim, é no ambito do processo orgamentario —local de atuagioprivilegiada do Poder Legislativo
— que se xealizam as primeirasescolhas trdgicas, mesmo com os recursos vinculadesestabelecidos

pelo “orgamento minimosocial”.

06. Devemos ainda observar que estas escolhas orgamentarias so passiveis de flexidilizacdo‘, cajos
mecanismossao, dentre outros, os créditos adicionais (suplementares, especiais e extraordindrios)’, a /imitagdo de
empenho (também conhecida por continigenciamento’), a reserva de contingéncia’ ea margem de remanejamento*.

Através destes mecanismos — alguns alocando maior poder ao Executivo (comoa limitagdo de empenho e
os créditos adicionais extraordindrios) outros ao Legislativo ~ é permitido que ao longodo exercicio financeiro,

durante a execugdo orcamentaria, a alocagSo inicial de recursos na LOA seja ajustada 4s mudangas de
prioridades politicas que venham a ocorrer, sempre com respaldo do Legislativo’.
Portanto,as escolbastrégicas adotadasinicialmente na LOA podemvir ser alteradas ao longo da execugio
orcamentaria, consoante novas escolhas e na medidadareserva do possivel.

07. Os economistas possuem uma expresso bastante interessante, denominada “Limite do Orgamento”,

que Amartya Sen, com sua perspicacia habitual, comenta como sendo “onipresente”, pois:

2
3

wCarnau

4

Por certo para andlise dessa afirmativa dever-se-d aplicar a regra da proporcionalidade, pois algunsdireitos custam mais do que outros

e, em um estudo comparativo-temporal, a progressividade na consecug¢ao dos direitos sociais.

Para maioresdetalhes sobre estes conceitas,dirijo o leitor ao meu texto A Ffetivacao dos Direitos Saciais no Brasil: garantias constitucionais
de financiamento e judicializacao (A Eficdcia dos Direitos Sociais, SP, Quartier Latin, 2009, pp. 22-53. SCAFF, Fernando; ROMBOLI,
Roberto e REVENGA, Miguel.)
.
Para este conceito sugere-se a leitura de José Maurfcio Conti, na obra A Autonomia Financeira do Poderfudiciario (SP, MP, 2006), em

especial 4s pp. 96-104.

Regulados pela Lei 4.320/64, arts. 40 a 46.

Regulada pela Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 9°.
Decreto-lei 200, art. 91.
Lei 4.320/64, art. 72, |.
CE, art. 167, V a Vil, dentre outros.
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“O fate de que cada consumidor devafazer suas escolhas nao significa que no existam limites

orcamentarios, mas simplesmente que a escolha deveserfeita internamenteao limite orcamentario

ao qual cada individuo deve adequar-se.

Aquilo que vale para a economia elementar vale também para a decisao politica e social de alta
complexidade””.

Esta expressio foi trasladada para o Direito a partir de uma decisdo proferida em 1972 pelo Tribunal
Constitucional alemao", com o nome de “Reserva do Posstvel’. O significado é 0 mesmo: todo orgamento

possui um limite que deveser utilizado de acordo com exigéncias de harmonizagéo econémica geral. Desta forma,

ao decidir pela inconstitucionalidade da limitagdo de vagas imposta pela Universidade da Baviera,o Tribunal

Constitucional Alemao entendeu que existe uma limitagio fatica, condicionada pela

“teserva do possivel, no sentido do que podeo individuo, racionalmente falando,exigir da coletividade.
Isso deve ser avaliado em primeiralinha,pelo legislador, em sua propria responsabilidade. Ele deve
atender, na administracao de seu orgamento, também outros interesses da coletividade, considerando

as exigéncias da harmonizacdo econdmica geral”.

E importante observar que esta expresso vem sendo bastante maltratada pela jurisprudéncia brasileira,
que a hostiliza de maneira praticamente undnime,tudo indica que em virtude de sua ma-compreensao. Ela

vem sendo entendida comose existisse um complé no seio da Administracao Publica para esconder recursos
puiblicos visando nao cumprir as determinag6esjudiciais e nao implementarosdireitos fundamentaissociais,
sendoa “reserva do possivel” uma tentativa de refigio das ordensjudiciais”.

Infelizmente naoé isso. “Reserva do Possivel” é um conceito econémico que decorre da constatacao da
existéncia da escassez dos recursos, publicos ou privados, em face da vastiddo das necessidades humanas,
sociais, coletivas ou individuais; e cada individuo,ao fazer suas escolhas e eleger suas prioridades, tem que

levar em contaoslimites financeiros de suas disponibilidades econdmicas. O mesmovale para as escolhas
politicas que devem ser realizadas no seio do Estado pelos érg%os competentes para fazé-lo.
Nesse sentido, 0 conceito de escolhas tragicas € aplicdvel tanto 4 impossibilidade econdmica que cada
um de nds tem para o atendimento de nossas necessidades particulares, como de toda a sociedade para

atendimentode suas necessidades por parte dos cofres puiblicos — dai a utilizacdo do conceito comoescolhas
politicas. Este conceito — “reserva do possivel”~ utilizado no ambito do direito pablico nosinsere no universo
financeiro, da extensio das necessidades ptiblicas em face da escassez de recursos.
Observamos que nfo se deve confundir a “reserva do possivel de carater econédmico”, mais préxima do
conceito de “escassex”, com a “impossibilidade técnica”. Havera impossibilidade técnica quando, por exemplo,

um medicamento ainda estiver sendo produzido em cardter experimental ~ 0 que poderd ocasionar que
individuos desejem adquiri-los, mas sua escala de produgio ainda nao chegouA etapa industrial, pois ainda
10

a

12

Identité e Violenza, Roma, Laterza, 2006, pp. 07-08, traduco livre deste autor.

BVERFOE 33, 303, de 18.07.1972, extraido da obra “Cinquenta anos de jurisprudéncia do Tribunal Constitucional Federal Alemao”

{Montevidéu, Fundagao Konrad Adenauer, 2005, pp. 656-667), No caso relatado pelo Tribunal Constitucional Alemao, duas Universidades

daquele pais estabeleceram restrigdes ao acesso direto de alunos ao curso de “medicina humana” (medicina e odontologia), nos
anos de 1969 e 1970. A Universidade de Hamburgo determinou que as vagas disponiveis para os candidatos alemaes deveriam ser
distribudas na proporcao de 60%segundo 0 curriculum do candidato, e 40% segundo o ano de nascimento, sendo possivel haver a
reserva de vagaspara situagGes excepcionais, porém naolimitou o nimero de vagastotal, j4 a Universidade da Bavaria — ponto central
do tema ~ estabeleceu limitagao de vagas para algumas areas do conhecimento,se isso fosse estritamente necessario A manutencao do
funcionamento regular de um curso, tendo em vista a capacidade dasinstalagdes dos “campi" daquela Universidade. Foi contra estas
normas que se pronunciou o Tribunal Constitucional alemao, em controle concentrado, apresentado pelos Tribunais Administrativos
daqueles dois Estados-membros da Alemanha. O Tribunal entendeu que a limitag3o de vagas estabelecida pela Universidade da Bavaria
no era adequada em face de: “seu efeito extremamente incisivo, pois ele faz com que um n&mero maior ou menor dos candidatos
tenha que adiar 0 inicio do curso desejado por um tempo mais ou menoslongo.(...) Candidatos socialmente mais carentes ndo tém as
mesmaspossibilidades, como os mais abastados, de passar por perfodos mais longos de espera ou detentar a realizagao de um curso
no exterior.” Tal limitagao, contudo, “passa pelo fato de que a capacidade disponivel nao é suficiente para alocar todos devidamente
qualificados ao ensino superior.”
Ingo Sarlet alerta, com muita preciso e acerto, que “o que tem sido,de fato,falaciosa, é a forma pela qual muitas vezes a reserva do
possivel tem sido utilizada entre nds como argumento impeditivo da intervengaojudicial e desculpa genérica para a omissaoestatal no
campo da efetivagao dosdireitos fundamentais, especialmente de cunho social” (A Eficacia dos Direitos Fundamentais, 10a ed. revista,
atualizada e ampliada. Porto Alegre, 2010, p. 356).
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se encontra em fase de testes. Haverd escassez quando a produg&o atinge o nivel industrial, mas ainda é
insuficiente para atender a todos os consumidores®.
08. O conceito de reserva do possivel est casado com outro, muito caro aos direitos sociais, que é o da
progressividade na concretizacao desses direitos. Os direitos prestacionais, tal comoo direito 4 satide, nao sao
direitos que se disponibilizam integralmente de uma Unica vez. Sao direitos fornecidos progressivamente
pelo Estado, de modo que, passo a passo, em um ritmo crescente, ele se torna cada vez mais concretizado

— 0 que no ocorre com outrosdireitos, tal como 0 de maioridade, a qual se obtém de um diapara outro —
literalmente. Os direitos sociais sio direitos implementados a prestagao, deforma progressiva.
Esta caracteristica aplicada ao direito 4 satide no Brasil implica em dizer que o direito “A redugao do risco
de doengae de outros agravose ao acesso universal e igualitdrio as aces e servicos para sua promocao,prote¢io

e recuperacdo”, constante do art. 196 da CF, nao é algo que seja obtido de plano, plenamente finalizado em
um dado momentohistérico. Isto decorre do desenvolvimento cientifico e tecnolégico da medicina que

sempre traz novas respostas aos problemasdesatide existentes, bem comodaslimitagdes prdoprias dos recursos

publicos disponiveis. Infelizmente nao ha e nem haverd jamais recursos suficientes para conceder de forma
completa e cabal o direito a satide de modoa satisfazer plenamentetodas as necessidades da sociedade.
Portanto, a reserva do possivel esta, de certo modo, casada com a necessdria caracteristica de serem os
direitos sociais direitos a prestagées. Os recursos piblicos séo escassos, mas, a despeito disso, devem sempre

ser utilizados de modo a ampliar as prestagdes sociais que implementem os direitos sociais previstos em
nossa Constituicao.
Ingo Sarlet, em preciosa obra, destaca que “a dependéncia,da realizagao de direitos sociais prestacionais,

da conjuntura socioeconémica é tudo menospura retérica ou mera ‘ideologia’. Negar que apenas se pode
buscar algo onde este algo existe e desconsiderar que o Direito nao tem o condao de ~ qual toque de Midas
— gerar recursos materiais para sua realizaco fatica,significa, de certa forma, fechar os olhos para os limites

do real’#,

09. Ao lado dos conceitos acima mencionados ¢ correlato a eles, existe o das escolhas trdgicas, desenvolvido

originalmente por Calabresi e Bobbit'’, que implica em demonstrara relagiio entre as escolhas realizadas pela
sociedade e suas consequéncias, sempre com osolhos voltadospara os valores de cada sociedade. Analisando
a sociedade americana, mencionam os autores que
“(...) na verdade todasas situacSes tragicas sio decis6es que n4o s4o vistas comotragicas. Nao parece
tragico nos Estados Unidos deixar de prover tratamento de didlise para uma pessoa na qual este
tratamento no esta funcionando. Nem trégico em tempo de guerra escolher jovens enquanto sio

dispensados ancidos quandose acredita que os jovens so muito melhor soldados. Ambasas decis6es

determinam quem tera maior chance deviver. Nenhumadas duas implica um conflito entre os valores
americanos; seria diferente se um rim fosse doado a um destinatario rico ao invés de um paciente
pobre sob o fundamento de que o rim funcionaria melhor em um homemrico, porqueele podese

darao luxo de descansar, ter enfermeiras particulares, e assim por diante.”**

Observamosque nasitua¢fo acimaexiste como paradigma a questio da eficiéncia. Ou seja, nao se trataria

de umaescolha tragica em situag6es iguais porque o critério de eficiéncia levaria naturalmente as escolhas
adotadas. Por que levar ancides para a frente de batalha,se os jovens podem guerrear melhor? Nestas hipoteses,
haveria um critério distintivo (“razio suficiente”, diria Alexy'’), para o tratamento desigual.
Segundoos autores, na sociedade americana,além daeficiéncia, existem dois outros paradigmasa serem

ainda considerados: a honestidade e a igualdade'*. Por isso que:
13

Os exemplossao de José Reinaldo Lima Lopes, Em torno da “reserva do Possivel”, In: \ngo WofgangSarlet e Luciano Benetti Timm (orgs),

14

Direitos Fundamentais — Orcamento e “Reserva do Possfvel”, 2. ed. ampliada, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010, p. 162.
A Fficacia dos Direitos Fundamentais, 10. ed. Revista, atualizada e ampliada. Porto Alegre, 2010, p. 327.

18

Ob, cit., p. 23, em traducdo livre do autor deste trabalho.

15
16
17

Tragic Choices — The conflicts society confrontsin the allocation oftragically scarce resources Norton, New York, 1978.
Ob. cit., pp. 22-23, em tradugaolivre do autor deste trabalho.
Robert Alexy, Teoria de los Derechos Fundamentales, Madrid, Centro de EstudosPoliticos y Constitucionales, 2001, p. 395.
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“quandose tornouclaro queos ricos estavam sendotendotratamento favoravel, saudaveis ou nio,isso
demonstrou queas pessoas que tinham tomadoestadecisio tinham sido desonestos sobre seus motivos,
€ mesmo que essa discriminagdo tenha alcangado a maxima eficiéncia, o critério discriminatorio e,

portanto, o método de distribuigio, tornou-se inaceitavel.””

Dai a importancia de analisar a cultura de cada sociedade para compreender perfeitamente o que se
caracteriza, ou ndo, como umaescolha tragica, e tornarclaro a todos as escolhas tragicas que sao decididas
em nosso nome — no caso em apreco,das escolhas politicas pelo Poder Publico™.
Por que se deve tratar com prioridade as enfermidades decorrentes da AIDS do que da catapora ou
malaria? Qual o critério da escolha que indique, de formaclara e insofismavel, que nao haveria op¢4o mais
adequada que nao a efetuada naquelas condigdes? Nesses casos, independente de perquirir qual cu/tura

preside o entendimento do quese caracteriza como umaescolhatragica no Brasil, buscamosesclarecer quem

tem a primeira e principalescolha trdgica sobre quais seraoos destinatdrios ¢ asprioridadesdos gastospublicos com
sauide no Brasil. Essa responsabilidade é, no direito brasileiro, do Parlamento,através de um interessante
mecanismode planejamento intitulado Sistema Orgamentdrio, composto no Brasil por 03 leis: PPA ~ Plano

Plurianual, LDO — Lei de Diretrizes Orgamentarias e LOA ~ Lei Orcamentéria Anual, na forma doart.
165 da CE, conformeacima descrito.

Cabe, portanto, ao Poder Legislativo a definicao sobre quem vai receberessas prestagessociais, e quais as
prioridades,através do processo orcamentario. Ao Parlamento incumbedefinir as “escolhastragicas” e delimitar

a “reserva do possivel” para o atendimento das necessidades piblicas através do uso dos recursos publicos.

lil. Direrros Socials, JUDICIALIZACAO E InTeRESses Dirusos
10. Por certo, o papel do Poder Judicidrio nao é 0 de substituir 0 Poder Legislativo, transtormando o que
& “Wiscricionariedadelegislativa” em “discricionariedade judicial’, mas o de dirimir conflitos nos termos da

Constituigao e dasleis do pais.

Existe a nitida convic¢o no meio juridico brasileiro que a concretizagao da Justica s6 pode ocorrer através
do Poder Judiciario, comoseeste tivesse 0 monopdlio da realizacdo daJustica, sendo impossivel alcangd-la através

de agdes dos demais Poderes ou dosentes privados. Esta ideia faz com que muitos dos operadoresjuridicos ~
advogados ptblicos e privados, membros do Ministério Publico e da Policia, e especialmente os membros do
Poder Judicidrio - assumam uma funcao de verdadeirospaladinos daJustica, deixando muitas vezesa legislagio
de ladoe interpretando diretamente a Constituig4o a seu talante. E comosetivéssemosretornado a época da
Escola do Direito Livre, em que cadajuiz aplicava a norma segundo sua convicgao pessoal”.

O PoderJudiciario nao cria dinheiro,ele redistribui o dinheiro que tinha outras destinages estabelecidas
pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo. A ténica das decisées judiciais no Brasil é a implementagao
dos direitos sociais, mas na verdade atribuem direitos individuats, fazendo com que verbas publicas sejam
aplicadas como verdadeiros planos de satide privados.

Anténio Maués, com acuidade, trouxe a lume um texto* no qual um dos tépicos resume com bastante
propriedade o debate aqui existente: O resgate do individuoe o sequestro da sociedade. Segundoeste autor, “o

modo como se desenvolveua judicializacao do direito 4 satide no Brasil permite a determinados individuos
19

Ob.cit., p. 25, em tradugaolivre do autor deste trabalho.

21
22

Interessante obra sobre o tema da discricionariedade judicial 6 a de Aharon Barak, La Discrecionalita del Giudice, Mil3o, Giuffré, 1995.
Para andlise dessas teorias, focada no tema em debate, sugiro a leitura de Direito, Escassez & Escotha, de Gustavo Amaral, Rio de

20

23

Ob.cit., p. 27.

janeiro, Renovar, 2001, em especial pp. 151-185. Diversas obrastratam de sistemas deJustiga, e aborda-lo me faria fugir do tema a que
me propus dentre de seuslimites. Todavia, para quem desejar ler um pouco mais, sugiro consultar pelo menosas informativas obras de
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— muitas vezes das classes abastadas ~— ter acesso a prestacdes que nfo sao oferecidas para toda a populacao,
prejudicando a equidade e a eficiéncia do sistema piiblico. Na raiz dessas dificuldades, encontra-se uma
compreensao imperfeita dos principios que regem as politicas de satide no Brasil, o que faz com que as
demandas nessa drea sejam tratadas como problema de justiga comutativa e nao de justiga distributiva’”*,

No mesmosentido, com igual precisio, José Reinaldo Lima Lopes proclama “que a disputa existente

atualmente no Brasil traduz-se no seguinte: quem deve ficar mais rico e quem deve ficar mais pobre? Se

nossa perspectiva for individualista e conservadora a resposta sera: os de sempre. O seu de cada um € 0

que hoje temos: aos pobres a sua pobreza e cada mais de sua pobreza; aos ricos sua riqueza e cada vez mais

de sua riqueza. Estaremos aplicando, numaterrivel falacia, a justig¢a comutativa: o que eu tenho, nio devo
perder, o que sempre tive deve continuar a ser meu, ¢ as regras que me permitem ter cada vez mais devem
set mantidas, qualquer novo imposto é um confisco, qualquerlimitagiio ao meu atual estadodeliberdade é
uma tirania. Mas existem nestes argumentos, tio comuns e tao convincentes para 0s mais despreparados, a

extraordindria falacia que consiste no seguinte: a justiga comutativa, que tem por objeto a manutengao da
igualdade nastrocas ¢ do equilibrio entre os iguais, é um principio de acio a ser aplicado dentro da moldura

maior dajustica distributiva, pela qual se distribui, proporcionalmente, segundo os méritos, a capacidade,a
necessidade, de maneira igual os beneficios ¢ os maleficios da vida comum”™*.
11. E nitido que a Constituico determina o direito 4 satide (art. 196) através de “poltticas sociais e
econémicas”. Porém, a interpretago que vem sendo dada a esse preceito é a de que este é um direito individual,
que pode ser gozado diretamente por cada individuo,e nao através da implementagio de umapoliticapublica.
Aprisiona-se o interesse social e concede-se realce ao direito individual.
Em instigante artigo publicado na imprensa, Octavio Luiz Motta Ferraz” faz um paralelo entre o
igualitario direito de acesso 4 Justiga € a universalidade do SUS. Menciona que,a despeito de todos terem
o direito de acesso a Justica, na pratica, ele nao é igualitario, pois pessoas de maior renda e educagio o
acessam com maiorfacilidade. Sende o SUS um sistema universal de acesso A satide, conforme prescrito
na Constituisio,“é preciso agora fazer valer essa opcio, incentivando(¢ nio o contrario) os mais ricos a
utilizar o SUSpela porta da frente, e nfo pela via judicial. Esse é o caminho mais curto para um servigo

publico de satide de qualidade.”
Constata, entdo, que “ha uma inevitavel transferéncia de recursos de servigos que deveriam atender a

todos em condicées de igualdade para garantir ‘integralidade’ a apenasalguns. Parafraseando Orwell: todos

tém igual direito a tratamento integral, mas alguns(os que tém acesso a Justiga) sao mais iguais que outros.”

Torna-se imprescindivel, portanto, fazer cessar esta verdadeira “captura”de recursos publicos”’, destinados
a implementagio de politicas publicas, por aqueles que, utilizando-se do Poder Judicidrio, tomam para si
nacos do orcgamento ptiblico social, em proveito proprio, e nao da sociedade. E como se, ao invés de haver,

um _financiamento publico dos direitos sociais passasse a haver um financiamento puiblico da satide do individuo
‘X”, por ordemjudicial. Verbaspublicas sao utilizadaspara custeio deplanos de satide individuais estabelecidos

por deciséesjudiciais. Por certo nao € esse 0 entendimento que deve prevalecer na interpretagao das normas

constitucionais sobre o financiamento dosdireitos sociais. O tesouro publico nao é um pogo sem fundo, de
onde jorram recursos a mancheia.
12. Observemos o direito 4 satide, como um exemplo de direito social — seria uma norma programatica?

Veicularia direitos passiveis de subsuncdo ao PoderJudicidrio visando a obtengio de prestagdes individualizadas
de satide?
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Voltamos a questo da justica distributiva eo papel do Poder Judiciario, observada sua atuagiio seb o prisma
dos interesses difusos. O Poder Judiciario como regra geral pratica justica comutativa e naodistributiva, no
sentido de que faz microjustica, e nao macrojustiga, esta a cargo dos demais poderes.
Isto nao implica em afirmar que o direito 4 satide cumpra uma fungio meramente programatica, sem
efetividade e que nao pode ter sua atuacio submetida ao Judicidrio. Pode, obviamente, mas seu melhor
uso nao é para a obtengao de direito individuais ou para um determinado grupo de pessoas. O foco da
implementagio do direito a satide tem queser naformulagao daspoliticaspriblicas de satide, e nao em sua busca
individualizada de medicamentos ou de outras acées de correlatas. Para fazer isso, comodireito prestacional

que € o direito a satide, deve-se perseguir que na formulacao dos Protocolos pela Administragao da Satide
Publica sejam estabelecidas as agdes adequadas e compativeis com os recursos ptblicos disponibilizados
pela sociedade para esta finalidade.

Nio vejo nenhum dbice em se pleitear perante o Poder Judiciario que sejam inseridos nos Protocolos de
Satide Publica determinados procedimentos ou medicamentos hoje néo contemplados. Ou mesmo que haja
umaseverafiscalizacdo na aplicacio dos recursos publicos destinadosa esta atividade. O site do Ministério

Publico Federal no Distrito Federal informa que “Governofederal descumpre Constituigao e gasta menos
do que deveria em satide. Acio civil piblica cobra o cumprimento da Emenda Constitucional 29/2000
ea aplicacio imediata de mais de R$ 2,6 bilhdes em acées de satide publica”. Segundo site a agio foi
distribuida em 13.10.2010 e sera julgada pela 74 Vara da Justiga Federal no Distrito Federal. O debate esta

centrado notipo de gastos que estsendoclassificado como “desatide”, pelo Governo*’. Eis uma ago que
buscaa realizagdo de justica “para todos”, nao no sentido de “para cada um’, mas visando o bem comum, a

toda a sociedade.
Ou ainda, como menciona José Reinaldo Lima Lopes: “Resta ver, para que efetivamente se fale em

politicas publicas, que haja iniciativas de carater menos particularmentereivindicantes e mais sociais, como

nas defesas deinteresses difusos antes que de interesses individuais homogéneos, conformese diz na moderna

processualistica”. “A solugio social tem que levar em conta um bem superior ao bem de cada um:este bem
€ superior no porque mais importante em si mesmo, masporser a condi¢iio essencial para a manutengao

da vida comum (...), basta dizer que os novosdireitos sociais s6 podem ser adequadamente compreendidos
a partir de umaperspectiva social ¢ publica, nao individual e nem mesmocorporativa”™.
Logo,diversamente do que estabelecem varias decisdes judiciais, entendo que o direito 4 satide nao é um
direito que deva ser compreendido individualmente, mas deve sé-lo de maneira compreensiva ao bem comum,

as efetivas e reais condigées depossibilidade para uma existéncia de todos em sociedade. Esta afirmativa ndo

implica em dizer que ¢ vedado o uso de agées individuais em busca de direitos individuais. Certamente nao
é isso. Impedir esse tipo de comportamentoseria um entendimento autoritdrio, que infringiria a propria

Constituicéo em varios dos direitos fundamentais nela inscritos. O que afirmo é que o uso individual

das agdes judiciais nao implementa o direito 4 satide previsto no art. 196 como um direito social, sendo
desta forma desfocado seu objeto, necessariamentepro societatis, em pro individuo. E comose uma pessoa

ingressasse em juizo contra a vitaliciedade dos membros do Supremo Tribunal Federal porque atentatéria
aos principios republicanos ~ até aqui sua atua¢4o, mesmo que em uma demandaindividual, poderia ser pro
societatis ~ mas no pedido, ao requerer que the fosse adjudicado aquele cargo — aqui haveria falta de foco, pois
o pedido seria pro parte. Macrojuridicamente,ele até poderia ter razao (a conferir), mas microjuridicamente
o pleito seria completamente descabido.
E ébvio que o direito 4 satide nao se trata de norma programdtica, sem eficdcia, mas com plena eficacia
e vinculante a todo o Poder Publico, mas que, ao dar ensejo a pretensdes individuais, nao se presta 4
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realizacao de justica comutativa — logo, nao implementadireitos sociais. Dai porque a subsuncio judicial
dos pleitos referentes 4 sua execugdo nao se prestam a obtencio de vantagensindividuais, mas em beneficio
da seciedade, por forga da isonomia. Por ser um direito gue custa ¢ que deve ser distributdo desigualmente
entre os desiguais, visande a redugo de suas desigualdades, o direito 4 saide nao consagra direitos individuais,
mas direitos difusos, que devem ser obtidos sob a forma da justica distributiva, mais facilmente alcangavel
junto ao Poder Legislativo (na formulacio de politicas publicas) e ao Poder Executivo (na implementagao

de politicas publicas) do que pela via judicial individual. Mas isto nao quer dizer que 0 Judicidrio deva ser
afastado do controle daspoliticas publicas — muito pelo contrario. A atuagao da sociedade deveser junto ao
PoderJudicidrio nao buscando beneficios “de parte”, mas em pro! de todos. Ouseja, ospedidos da esmagadora
maioria das agéesjudiciais que vem sendo propostasestao simplesmente desfocados, pois visam a obtengao
de vantagenspara si — 0s autores —, ¢ no pro societatis.

Deste modo, devemos buscar junto ao Poder Judicidrio controlar as lacunas na prestagao de agées de
satide visandocorrigi-las e atualiz4-las de acorde com a ciéncia e a técnica médica, e de conformidade com
os recursos publicos gue venham a ser disponibilizados para tanto, sempre de forma progressiva a fim de
atenderas necessidades de toda a populagao.
Neste passo, retornam ao proscénio os conceitos de reserva dopossfvel e das escolhas trdgicas, pois estes sio

os parametrosa serem utilizados na busca deste equilibrio entre orgamento e satide publica. Infelizmente,
no mundoreal, nao ha, e nunca havera, dinheiro publico suficiente para fazer com que a satide individual
de cada qual dos habitantes de um pais seja atendida no nivel do desenvolvimento da medicina; para que
isso fosse ao menos tentado,seria necessdrio aumentara tributacao para patamaresainda mais insuportaveis
ou reduzir o gasto publico em outras atividades ou ainda cancelar todas as reminciasfiscais, ou ainda fazer
tudo isso ao mesmo tempo ~ todas as trés alternativas sao irrazodveis, embora sempre haja espaco para
melhor adequarestas condutas em prol do bem comum. A esse equilibrio entre o lengol curto dasreceitas e
a vastiddo das necessidades publicas € que se faz presente a reserva do posstvel. Quem faz as escolbas trdgicas
optando por quem deveficar ou nao sob este lengol é o Poder Legislativo ao estabelecer no orgamento as
prioridades de gastos, seja enquanto atividade a ser atendida, seja quanto ao volumea ser despendido. E

quem executaesta politica é o Poder Executivo. Cabe ao Judiciario a corregio de seus rumos, porém nfo em
busca de solucdes individuais ou coletivas, mas em prol do bem comum. Esse é 0 papel do Poder Judicidrio
na implementacio de politicas publicas e nfo o de dar remédio a quem dele alega necessitar — se é que nao
tem dinheiro para pagar, o que ¢ regularmente contestado pelo noticidrio da imprensa®.

Adotar o procedimento depleitear direitos individuais de sade, sob 0 palio do art. 196, seria transferir
ao Poder Judicidrio a fila de atendimento do SUS(ou colocar o usudrio em uma fila aindapior, em face da
morosidade deste Poder), sendo que de formainjusta,pois este nao tem um critério de atendimento universal

e simultineo,distribuindo justiga apenas a quem lhe pede. Nessa hipdtese, o Judiciario estaria “apostando
(de formalotérica, portanto) que alguns n&o chegariam 4 justica e que esses nao lhes importam, que esses
nao devem ser levados em consideracio””.

O foco das agées judiciais deve ser no controle dos gastos publicos, nafiscalizacao da efetiva destinagao
das verbas vinculadas constitucional e orcamentariamente, conforme mencionado acima, visando efetivar a

garantia financeira dosdireitos sociais, no caso,os destinadosA sauide publica. Esse deveser 0 foco da atuagio

da sociedade no que tange as acdes de satide, e nfo de forma individualizada,fracionada, onde se constata

umaverdadeira corrida ao pote de ouro escondido nofim do arco-iris, que é a liminar concedida pelo juiz
de 1° grau; esta pode garantir a sade do individuo, mas também servir como economia ptivadapara gastos

nasférias escolares, 4 custa dos recursos ptiblicos - como saber? E, mesmo sabendo, comoafastar a fung4o

depaladinodajustiga exercida por operadoresjuridicos? Aindaesta presente no imaginario juridico brasileiro
o entendimento de que dinheiro publico brota em drvores e que o Estado é um “ser” externo a sociedade.
Bq
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13. Dentro deste espirito, entendo como uma via incorreta e injusta o uso de PPPs — Parcerias Pablico
Privadas para a area de satide, como vem sendo feito em varios entes federativos do Brasil, conforme
noticiado acerca do Municipio de Sao Paulo, pois, nestas, como a prépria propaganda oficial declara “os
concessionarios investem dinheiro do setor privado na Satide, em troca da concessio para exploracfo do

servico por determinado tempo,transformando-se em sécios do poder piiblico. Porém, s6 podem comecar

a cobrar pelos servicos depois que estiverem prontos e funcionando, Ou seja, risco zero para o governo”®,
Neste caso as ages de satide sexdo inexoravelmente cobradas da populacao usuaria posteriormente. Iniciativas

desta natureza vao 4 contramao do que acimafoi cxposto.

IV — CONCLUSOES
14. A escassez de recursos ptiblicos em face da vastidao das necessidades sociais encontra um limite
orgamentario, conhecido como reserva do posstvel. Esse é que ocasiona a necessidade de escolhas trdgicas,
também chamadas de escolhas politicas, que se caracterizario como 0 ato politico que decide onde realizar

o gasto publico.

Cabe ao Poder Legislativo exercer a opg¢io politica de onde gastar, mesmo que esse gasto venhaa ser

realizado pelo Poder Executivo.

O sistema orgamentirio é 0 /ocus eleito pela Constituicao para a realizacao dessas escolhas tragicas, uma
vez que nao ha dinheiro publico suficiente para fazer frente a todas as necessidades publicas — e jamais havera.
Existem 03 alternativas para ampliar os recursos a serem utilizados. A melhor delas é otimizar a realizacio
do gasto publico, que é um critério politico a ser eleito pelo Poder Legislativo, e que s6 podeser judicializado
em hipoteses muito restritas. Outra alternativa é o aumento dareceita publica, que € invidvel no Brasil atual

pois a carga fiscal ja alcanga 34% do PIB. E a terceira é aumentar o endividamento, o que é igualmente
inadequado,pois os recursos para a obtengao de empréstimos ptblicos nao estao disponiveis em face da
crise mundial, e é também uma forma de comprometimento financeiro das futuras geracdes — o que deve
sempre ser adotado com muita cautela.
Logo, s6 nos resta controlar melhor 0 gasto ptiblico ~ nfo s6 nos aspectos formais, mas também nos
qualitativos - adequando-o asreais necessidades da populacao.
Ainda ha muitoa serfeito nesse setor e nfo me parece que a atuacao do Poder Judicidrio, prenhe de
decisées em favor da concessio de direitos de forma individualizada,esteja no rumocerto.

15. Ao final desse trabalho, fago uma sugestio para garantir a efetividade de alguns dosdireitos sociais,
em especial os que se referem 4 satide e educagio ptblicas, dependendo apenas de uma decisio politica do
Congresso Nacional.
A sugestio é singela: que todas as pessoas que fossem cleitas no Brasil (para o Poder Executivo e
Legislativo, dos 03 niveis federativos) deveriam necessariamente usar os hospitais e as escolas publicas para
si, seus filhos, netos e dermais parentes.

Seria umainjegio de estimulo na veia do Sistema Unico de Satide — SUS e das escolas puiblicas, que
passariam a contar com mais recursos e melhor cuidado em suaaplicacdo — af sim, para todos.

Tenho dtvida se essa norma passaria pelo Congresso Nacional. Penso que ainda nao.
Por este fato e por outros que precisamos melhorar nossa representag4o politica ~ o que felizmente
podemos fazer a cada 4 anos.
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