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PreFAcio A Opra

A Universidade de Sao Paulo tem sido pioneira no campo do Direito Financei-

ro. Por muito tempo este ramo foi negligenciado ou tratado como desinteressante

por parte da doutrina. E que a grande receita dos governos provém dostributos.

Dai o interesse que despertou nosestudiosos para nao estudartal fenémeno, como

também criar formas criativas de ajudar os contribuintes a minimizar o grande
“Leyiata” que a todos constrange. Juristas do mais alto porte passaram, entdo, a

estudar instrumentosdeliberacao dos encargostributarios. Houve, por consequén-

cia, grande expansao do Direito Tributario. Chegou-se a pensar em sua autonomia
cientifica, quando nao passa de autonomiadidatica.

Mais recentemente, com as quest6es orcamentarias que renasceram,a descober-
ta do Pré-sal, as subvencées, as acdes que buscam o cumprimento das finalidades

publicas e das politicas governamentais, tudo leva a uma descoberta do Direito Fi-

nanceiro. Nem se diga de novas matérias que vém assolandoosjuristas, tais como
a Lei de Responsabilidade Fiscal, nova dimensao constitucional dos Tribunais de

Contas, a interferéncia destes, mais frequente, no controle do gasto publico, tudo
da nova visao ao Direito Financeiro. Por fim, nao se pode esquecer do endivida-
mento ptblico e novas formas de financiamentopara obras, servicos, fornecedores,
testos a pagar etc.

O Departamento de Direito Econémico, Tributario e Financeiro da Universida-
de de Sao Paulo esta atento a tais alteracdes e vem produzindo otimo material te6-
rico sobre os temas mencionados,sob orientacao dos professores Fernando Facury

Scaff, Estevao Horvarth e José Mauricio Conti.

A dedicacao incansavel dos professores que comigo trabalham no Departamento
€ notavel. Didlogos, inovacées, cursos que se dedicam a novostemas emergentes na
sociedade. Tudo entra em discussao. Ao lado detal providéncia, busca-se 0 contato
com professoresestrangeiros e novos assuntos tomam a atencao detodos.

Fruto de tal labor resultou na producao deste livro sobre “orcamentos publi-
cos”. O orcamento é examinadodetodos os seus angulos. Seja da renovacdo tedrica

do enfoque, seja de discussao para elaboracao de novo texto normativo sobre o   
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assunto, seja com o intuito de municiar o leitor com propostas inovadoras. Tudo

existe neste livro. Dai sua importancia para o mundojuridico.

De meulado, apos ter retornado a vida académica, sinto-me entusiasmado em

ver que os professores mencionadosesto se dedicando de corpo e almaa formula-

cao de umanovateoria do direito financeiro. Esta matéria que foi, durante algum

tempo negligenciada,volta a ter contornos de importante tema para 0 desenvolvi-

mento do pais.

Pensemos em inovacio: Ol. Pensar-se 0 orcamento como instrumento para des-

pertar felicidade nas pessoas. Na medida em que se alocam com propriedade os

recursos e podem eles redundar embeneficios para a populacao,desperta felicida-

de. Se os recursos sao desviados ou mal alocados, desperta tristeza. 02. O proprio

Estado pode vir a ter uma nova visualizacao, isto é, nao mais comoestrutura de

governo, mas como governo que pode ser gerenciadorde tristezas e alegrias. 03.

Os diversos temas de direito financeiro podem ser analisados a luz de obraslite-

rarias, por exemplo. Utilizo, quando falo sobre o or¢amento participativo, a obra

“fon”, de Euripides, um dos grandes tragicos gregos. Em seu texto ha a afirmacao

de que quandoretornar a Atenas quer “ter liberdade na palavra”. Ora, sem liber-

dade de palavra, os cidadaos nao logram discutir a proposta orcamentaria. 04. As

necessidadesptiblicas que estao identificadas na Constituicao e nas leis, podem ser

visualizadas da 6tica aristotélica quandoestudaos interesses na antiga Grécia, em

sua “Politica’. 05. Em suma, diversos temas que estao no ambito do direito finan-

ceiro podem terilustragéo em episédios antigos ou recentes. Zygmund Bauman,

por exemplo, cuida dafelicidade em desconexao com o PIB dospaises. Se é assim,

como entender o assunto hoje, a luz de uma sociedade de consumo.

Creio que Mandeville ao escrever sua “fabula das abelhas” deu-nos umalicao

repleta de comoincentivar a sociedadeatravés da seducao do consumismo.E assim

que se discute o Estado? Nao, mas é um dado que nao se pode negligenciar.

Em suma,o direito financeiro toma novos rumos no direito brasileiro. Com a

descoberta do pré-sal, com certeza todosos entes politicos federativos darao maior

atencdo aos recursos patrimoniais do Poder Publico. Com isso,as receitas passam

a ser melhor diferenciadas, aumentando,portanto, o interesse pelo debate das re-

ceitas originarias, quais sejam, as advindas da exploracao do patriménio publico.

Diga-se 0 mesmodasreceitas decorrentes da extracao mineral e as provindas da

energia elétrica, diante dos problemas com as usinas nucleares.

Tudo isso da uma nova dimensdo ao direito financeiro. E a responsabilidade

fiscal. Sao os novos contornos dodireito orcamentario que impoem queos especia-

listas o olhem de outra forma.

Dai a substancial colaboracao que o Departamento de Direito Financeiro, Eco-

nomico e Tributario da Universidade de Sao Paulo tem que dar ao pais. Sao mentes

pensantes que estéo preocupadas com os novos fendmenos que alcancam nossa

sociedade. Tudoisso é detal forma importante que os professores mencionados que
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integram o Departamento mencionado estéo envolvidos no compreender a nova
dimensao dodireito financeiro.

Aliado a tal disposicaéo, surgem novos nomes que despontam naandlise de tais

problemas. Juntos com nomesja consagrados produziram texto de notavel impor-
tancia para o direito financeiro.

E este espirito dolivro. Com certeza absoluta,sera importantissimo passo para

a compreensao de problemas nascentes. Outros, mais antigos, mas que tém queter
visdo diferente, para serem apreendidos em toda sua profundidade.

Livro imprescindivel para quem se dedica ao orcamento. Constituir-se-4 em

verdadeiro marco na andlise do fenémeno orcamentario. De leitura obrigatoria,

a partir de seu nascimento, a todos os estudiosos do direito financeiro. E como o

analiso e como 0 vejo e o recomendo 8 leitura de todos.

REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA

Professor Titular de Direito Financeiro na Faculdade de Direito
do Largo de Sao Francisco da Universidade de Sao Paulo — FDUSP

 



APRESENTACAO

A obra coletiva intitulada Orcamentos Publicos e Direito Financeiro, organizada

pelos Professores FernandoScaff e José Mauricio Conti vem preencher umvazio de

que se ressente a teoria orcamentaria no Brasil, brindada com escassa bibliografia

de relevo que analise a complexa questéo do orcamento,principalmente nas suas

conex6es com politica, a economia e a ética.

Ja escrevi alhures que o orcamento publico no Brasil vem sofrendo altera-

¢des substanciais, sobretudo em seara constitucional, com a edicdo de intmeras

emendasconstitucionais (v.g. EC 14/1996, 17/1997, 29/2000, 30/2000, 31/2000,

33/2001, 37/2001, 42/2003 e 53/2006), que criaram o quadro das vinculacoes das

receitas de tributos a orgaos, fundos e despesas, esvaziando inteiramente o prin-

cipio da nao-afetacdo. Tais vinculagées, que nao encontram paralelo de monta no

direito comparado, acabaram pordistorcer a teoria do orcamentoe constituciona-

lizar op¢éespolitico-partidarias, gerando, contraditoriamente, a necessidade das
desvinculacéesdas receitas da Unido (DRU), que surgiram com a EC 27/2000, a EC

42/2003 e a EC 56/2007. Como decorréncia das vinculacoes, as emendas constitu-

cionais esmaeceram as diferencasentre os direitos fundamentaise os sociais, abrin-

do o caminhopara a judicializacdo da politica orcamentaria, assim no ambito da

jurisdicao constitucional que no dasinstancias inferiores. Intensificou-se também,

nos tltimosanos, a influéncia dodireito cosmopolita sobre o nosso constituciona-

lismofinanceiro. Novos principios e regras surgiram por inspiracao de organismos

como o FMI, o Banco Mundial e a OCDE, modernizandosensivelmente o direito

brasileiro no sentido da transparéncia e da responsabilidadefiscal. Notavel avanco
ocorreu na gestao orcamentaria brasileira, com a estabilizacao da economia, 0 equi-

librio orcamentario, o superavit primario e a redistribuicao de rendas.

De forma abrangente a coleténea examina esses e outros importantes temas

do orcamento publico, tratando, em titulos separados: I — do direito constitucio-

nal orcamentario (orgamento publico e Constituicdo), em que se analisa nao sé o

controle de constitucionalidade do orgamento, mas também os principios orca-

mentarios e o relacionamento da disciplina com os direitos fundamentais; II — da

elaboracao e execucdo do orcamento, que oferece uma visao do ciclo orcamenta-  
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rio no Brasil (ciclo orcamentario: elaboracdo e execucao do orgamento); III — das

leis orcamentarias comoinstrumento de planejamento da acao governamental(leis

orcamentarias e planejamento da acao governamental), IV — da administracao e

gestao do orcamento publico, que também se preocupa com importantes principios

orcamentarios, como da transparéncia e eficiéncia dos gastos publicos (orcamento

ptiblico, administracdo e gestao); V — das politicas publicas (orcamentoe politicas

ptiblicas), que se concentra na alocacao de recursos orcamentarios pelolegislador

democratico e seu controle contramajoritario; VI — da divida publica (orgamento e

divida publica) e, finalmente, dosrelevantissimos fiscalizacdo e controle do or¢a-

mento e da administracao publica.

Na hora em que se expandem as tematicas dos principios apoiados na ética

— maxime o da sinceridade, que hoje ja supera o da transparéncia —, dos direitos

humanose da profunda transformacéo do Estado e do direito publico, que in-

fluenciam diretamente a questao orcamentaria, 0 livro surge como umainestimavel

contribuicdo para a retomada e aprofundamento do debate por muitos anos aban-

donado noBrasil.

Rio de Janeiro, marco de 2011.

RicarDo Loso TorRES

Professor Titular de Direito Financeiro na UERJ

 



Dols DEDOS DE PROSA SOBRE
OrcAmENTOos PUBLIcos E DiIREITO FINANCEIRO

Caro Leitor,

Este livro foi feito pensando em vocé.E estes dois dedos de prosa buscam criar
umarelacdo mais proximaentre vocé e o Direito Financeiro. E, inserida nesta ma-

téria, a questao dos Orcamentos Publicos.

Existem obras capitais para o estudo do Direito Financeiro no Brasil, devendo

ser destacadosos diversoslivros e artigos publicados por AliomarBaleeiro, Alberto

Deodato, Ricardo Lobo Torres, Regis Fernandes de Oliveira e tantos outros que

colaboraram para o estudo deste tema t&o interessante e mesmo assim pouco ex-
plorado.

Esta obra coletiva surgiu de trabalhos desenvolvidos por docentes de diversas
Institui¢gdes de Ensino, profissionais da area e discentes das matérias que compoem

a disciplina Direito Financeiro no Curso de Pés-Graduacao em Direito da Univer-

sidade de Sao Paulo. Na verdade,este livro tem irmaos mais velhos, frutos desta

parceria de muitas maos, coordenada pelos docentes que subscrevemestaslinhas.

Desta Parceria ja surgiram livros sobre Orcamentos Publicos — Comentarios a Lei
4.320 (editado pela Revista dos Tribunais e ja na segunda edicao, e coordenado

por José Mauricio Conti), Lei de Responsabilidade Fiscal (Editora Conceito, 2010),

Federalismo Fiscal (Editora Conceito, 2010, tendo também como co-coordenador

Carlos Braga) e agora trazemoseste, intitulado Orcamentos Publicos e Direito Finan-

ceiro.

Perguntaria o leitor mais desatento: o que esta acontecendo com esta area do
Direito, cuja producao cresce substancialmente apds algum tempo de calmaria?

Existem tantos autores interessadosneste assunto?

O que vem ocorrendo é o aumento dofoco de luz sobreestas relacées entre o
Estado e seu poderde arrecadar, gastar, se endividar, organizar suas operacéesfi-

nanceirase fiscaliza-las. O Brasil nao tem mais espaco para aumentodacargatribu-
taria, que ja atingiu seu limite de saturagdo. E hora de discutirmos outras formulas  
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para tornar maiseficaz e justa esta relacao entre quem paga a conta dos custos do

Estado e quem se beneficia destes gastos; e essa é uma perspectiva que transcende o

debate circunscrito ao direito administrativo ou ao tributario, sendo um veio aberto

a ser lavrado neste extenso campojuridico.

Desta constatacao descobrem-se grandes areas do Direito que se encontram vin-

culadas ao Direito Financeiro, escapando de sua conceituacaotradicional. Um ma-

nancial de temas esta aberto em busca deautores: as receitas publicas patrimoniais

que surgem em decorréncia da exploracao petrolifera, minerdaria e energética; as

questées envolvendodireitos humanos prestacionais, que necessitam de recursos

publicos para se concretizar; o amplo temario das politicas publicas que importam

em gastos a serem implementadosPelos politicos de turno no poder; o debate sobre

os principios constitucionais, tais como o da transparéncia,o dosigilo e as despe-

sas ptiblicas — existe um universo de possibilidades a ser explorado poreste ramo

do Direito. E em todoseles, o orcamento publico ocupa o centro do debate.

Enfim,é chegadaa horadese repensare discutir uma mudangade paradigma na

relacao entre quemfinancia o Estado e osservicos prestadosporeste.

E preciso espanar os velhos conceitos e buscar neles 0 novo, que nao € neces-

sariamente o mais recente. O Direito Financeiro esta entre nds — e desde ha muito.

Esta em Antigona e 0 direito de enterrar seus mortos; em Creonte e 0 necessario

dbolo para a travessia ao Hades; na busca de Shylock por justica no Mercador de

Veneza.

O Direito Financeiro esta presente quando Chico Buarque de Holanda canta

em Vai Passar que “Dormia a nossa patria mae tao distraida/sem perceber que era

subtraida/ Em tenebrosas transacées”. Certamente haveremos dever surgir o dia

em que as nossas “patrias maes” poderao dormir tranquilas, pois nao serao objeto

de “tenebrosas transacées”. Surgira o dia em que passarao “os barées famintos”,

os “napoledes retintos” e os “pigmeus do boulevard”, bem como o “estandarte do

sanatorio geral”. E “a evolucao da liberdade” real permitira que todas as cidades

venhama cantar. E pura poesia — e Direito Financeiro.

Naose pode mais repetir apenas que o Estado é mau, e deve ser combatido; que

é perdulario, e deve ser contido; que é voraz, e deve emagrecer. E chegada a hora

de se discutir a eficiéncia do aparelhoestatal e de saber para que e a quemele serve.

Comosao aplicados, a que e a quemse destinam os recursos ptblicos, isto os orca-

mentos publicos € que vao dizer.

Nesta obra, o tema dos orcamentosptblicos € tratado de forma abrangente, sen-

do abordadosos varios aspectos desse que é 0 pontocentral no direito financeiro,

tais como planejamento, administracdo e gestéo governamentais, politicas publi-

cas, divida publica, fiscalizacdo e controle da administracao publica, como vera o

leitor nas sete partes em quese divide.
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O rol de temas e autores pode ser encontrado nositens especificos desta obra, e

sua singela leitura demonstra a busca por novos caminhosna analise deste impor-

tante ramo doDireito.

Esperamosquevocé,leitor, goste do que tem em maos.

Tém-nos dado muitotrabalhotentar fazer este giro de perspectiva da disciplina,

sem deixar de lado seus fundamentos; mas também nos tém dado muito prazer e

orgulho suarealizacao — este Livro é parte de tudoisso.

Por fim, caro leitor, pedimos que vocé nao desapareca. Leia, comente e debata

0 que esta sendo apresentado. Mantenha contato, nossos e-mails fernando.facury.

scaff@usp.br e jmconti@usp.br estao a disposicao e sua colaboracdo é muito bem

vindapara intensificar e aprimorar o debate.

Sao Paulo, junho de 2011

Os CooRDENADORES
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