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“É imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-
-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possi-
bilitam fixar a luz que jorra para nós, das esferas mais altas, 
através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisio-
nam nossas experiências. E, como não podemos fugir ao 
imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e 
a beleza, se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de 
nossa vida íntima.” (Chico Xavier)
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PReFácio

Convidado a prefaciar este Desvinculação de receitas da união: uma saí-
da política para a crise econômica brasileira, de autoria da professora Diane 
Espíndola Freire Maia, faço-o com muito desvelo acadêmico e com muita 
satisfação pessoal. Sou colega da autora no Curso de Direito da Universidade 
de Fortaleza, com ela dialogando amiúde sobre as questões tratadas no seu 
texto. Ademais, fui distinguido para co-orientar a dissertação de mestrado 
agora transformada em livro. Também compus a banca de defesa da disserta-
ção, juntamente com a professora Juliana Cristine Diniz Campos, tudo sob a 
orientação segura do professor Felipe Braga Albuquerque, ambos do Programa 
de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará. 

Da convivência acadêmica e profissional, não poderia deixar de ressaltar 
a dedicação, o profissionalismo e o descortino intelectual com que a autora, 
tanto no que se refere à atividade de pesquisa quanto na escrita da dissertação, 
encarou as tarefas ordinárias e extraordinárias de realização de um trabalho 
acadêmico de fôlego. 

O livro que agora vem à estampa tem por tema a análise da alteração de 
políticas econômicas por meio de emendas à Constituição, particularmente 
aquelas que tratam da desvinculação de receitas da União (DRU). Além da intro-
dução e da conclusão, o trabalho espraia-se por três capítulos, a saber, “Funda-
mento político-jurídico das emendas constitucionais”, “A ordem econômica 
constitucional” e “Análise das emendas constitucionais relativas à DRU: veri-
ficação de ruptura do poder constituinte reformador”. 

 Carregado de programaticidade1 e diretividade, o texto constitucional 
de 1988 estabeleceu como “objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil” a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do 
desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a 

1 A expressão “carregados de programaticidade” está em CANOTILHO, J. J. Gomes. “Brancosos” e 
interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional. Coimbra: Alme-
dina, 2005, p. 104. 
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redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. Ademais, ao tratarem da “ordem econômica e financeira”, 
os constituintes consignaram que “a ordem econômica, fundada na valo-
rização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, observando-
-se os seguintes princípios: I – soberania nacional; II – propriedade privada; 
III – função social da propriedade; IV – livre concorrência; V – defesa do 
consumidor; VI – defesa do meio ambiente; VII – redução das desigualdades 
regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento favoreci-
do para as empresas de pequeno porte. Em relação à CF/88, talvez ainda se 
possa dizer, com Eros Roberto Grau: “[...] a Constituição do Brasil é – tem 
sido – uma Constituição dirigente, e vincula o legislador. E, ainda que tenha 
sido múltiplas vezes emendada, seu cerne, que identifico fundamentalmente 
nos preceitos dos seus arts. 3º, 1º e 170, resta intocado”.2 Ou seja, mantém-se 
o espirito que orientou o texto promulgado em 1988.3 

Nos trinta anos de vigência da Constituição Federal, a completarem-se 
em outubro do corrente ano, promulgou-se quase uma centena de emendas. 
Na obra, procedeu-se a um corte temático em tais emendas, importando-se, 
para fins da análise, com aquelas que dizem respeito à “constituição econô-
mica” e, em especial, as que remodelam a DRU. No estudo, cujo objetivo 
central é compreender as constantes emendas constitucionais concernentes à 
desvinculação de receitas da União, com as consequências para a estabilidade 
normativo-constitucional, a autora faz desfilar, integrando-os, temas tão caros 
como o poder constituinte originário e o seu desdobramento por meio do 
poder reformador, o caráter dirigente da CF/1988, a dinâmica entre política 
econômica e governabilidade, a diferença entre “política de governo” e “polí-
tica de Estado”. E, fundamentadamente, acaba por concluir que tais desvincu-
lações de receita da União foram positivações de meras políticas de governo, 
tendo por norte, de modo mais intenso, a lógica da governabilidade. 

Assim, considero de alta relevância a discussão sobre o “presidencialismo 
de coalizão”, levada a cabo no texto ora prefaciado. Como sabido, o expe-
rimento político-constitucional pós-ditadura provocou o fenômeno – assim 
batizado em 1988 pelo cientista político Sérgio Abranches e desenvolvido em 
substancial literatura – do “presidencialismo de coalizão”. 4 De fato, tal padrão 

2 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 366. 

3 MORAES, Filomeno. Constituição econômica brasileira: história e política. Curitiba: Juruá, 2011. 
4 ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. Dados, Rio de 

Janeiro, v. 31, n. 1, 1988, p. 5-34. 
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de governança tem o seu principal eixo nas relações entre os Poderes Executivo 
e Legislativo. E, por definição, exige da presidência da República, entre outros 
aspectos, os seguintes: papel de equilíbrio, gestão e estabilização da coalizão; 
necessidade de apoio popular para a implementação das políticas públicas; 
popularidade para pressionar a própria coalizão; posse de agenda para mo-
bilizar atenção da maioria parlamentar e evitar a sua dispersão; exercício de 
atitude proativa na coordenação política dessa maioria, para dar-lhe direção 
e comando. Operacionalmente, o modelo institucional, construído a partir 
da Nova República e com variações de presidente para presidente, faz que o 
presidente monte a sua base de apoio concedendo ministérios a membros dos 
partidos com representação no Congresso Nacional. Em contrapartida, os par-
lamentares proporcionam os votos necessários para a aprovação da agenda do 
Executivo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Assim, a dialética 
presidencialismo de coalizão versus desvinculação de receitas da União – para o 
bem e para o mal – está no coração da aplicabilidade do texto constitucional. 

Já se acentuou a necessidade de quebrar aquele “silêncio ensurdecedor de 
um diálogo entre ausentes”5, dada a imprescindibilidade do diálogo entre Es-
tado e constituição, poder e política, ideias e instituições, e promover também 
o diálogo fecundo entre as ideias político-constitucionais e a evolução insti-
tucional do Estado ocidental com a experiência político-constitucional brasi-
leira, fundamentalmente a inaugurada a 5 de outubro de 1988. Pois é em tal 
diapasão que se insere a publicística da autora, aliando Direito Constitucional 
e Direito Econômico, Teoria do Estado e História Constitucional, logrando, 
portanto, fazer desfilar ao longo do texto as principais questões feridas pela 
doutrina brasileira e internacional, tudo apoiado em pesquisa empírica. 

 Não tenho dúvida de que o trabalho se insere muito bem no atual debate 
político-constitucional. E tenho a convicção de que ajudará a iluminar cami-
nhos que façam o país sair da crise em que está mergulhado. 

Fortaleza-Ceará, agosto de 2018

FILOMENO MORAES
Professor Titular do PPGD/UNIFOR

5 BERCOVICI, Gilberto. Estado intervencionista e constituição social no Brasil: o silêncio ensurdecedor 
de um diálogo entre ausentes. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de et al. (Org.). Vinte anos da Cons-
tituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 725-738.
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Coube-me fazer a apresentação desta obra da Professora Diane Espíndola 
Freire Maia, intitulada Desvinculação de receitas da união: uma saída política para 
a crise econômica brasileira. Adianto, antes de abordar sobre a obra, que acom-
panhei parte da trajetória acadêmica da Autora, sobretudo quando cursou 
Mestrado em Direito na Universidade Federal do Ceará. A Professora Ms. 
Diana Espíndola Freire Maia, desde o início do curso de Mestrado em Direito, 
demonstrou maturidade acadêmica em razão de já lecionar e de advogar. Hoje, 
contribui com seu trabalho intelectual para o desenvolvimento científico do 
Direito Constitucional e Financeiro não só no Estado do Ceará, mas como no 
Brasil. Tenho orgulho de ter trabalhado com uma profissional que confirma 
vocação acadêmica.

O tema enfrentado pela Professora Ms. Diane Espíndola Freire Maia é 
objeto de intensa apreciação pelo Poder Legislativo no processo de reforma 
da Constituição de 1988. Ocorre que o olhar do jurista sobre o tema, em ge-
ral, é metódico quanto à busca por um significado, princípios e normas acer-
ca do burocrático processo de reforma constitucional. Porém, nesta obra, se 
articula não só esse clássico aspecto metodológico da teoria do poder cons-
tituinte para se induzir como deveria agir o ator político. É apontado, após 
análise de aspectos da ordem econômica, da teoria da constituição dirigente 
e da teoria política, um contexto de solução político-constitucional para 
crises econômicas.

Estudado esse contexto, sobretudo após a promulgação da Constituição 
de 1988, a obra se imiscui na análise das emendas constitucionais que abor-
dam o tema da desvinculação das receitas da União desde o seu nascimento no 
governo Fernando Henrique Cardoso até o Governo Dilma Roussef (marco 
temporal de conclusão das pesquisas e do Curso de Mestrado no Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UFC).

De forma imparcial na análise política dos governos nos quais houve 
o manejo do instituto analisado, a autora aponta o ambíguo e contraditório 
processo político quando se trata de governabilidade e contexto econômico.

aPResentação
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Todo o esforço de pesquisa resulta em atentar não apenas aspectos posi-
tivos ou negativos do instituto da DRU, mas do risco em se alterar políticas 
econômicas por meio de emendas à Constituição e de como a volátil política 
partidária brasileira se comporta, manejando um documento que foi desenha-
do na teoria política histórica para um outro papel. 

Atualmente, com o rápido processo de comunicação decorrente do ma-
nejo em redes sociais, as questões políticas e econômicas enfrentadas na obra 
recebem atenção não só do cidadão comum, mas de legisladores nas três esfe-
ras da federação, do judiciário (que cada vez mais tem sido chamado a dar a 
palavra no processo político – mesmo não sendo em geral sua atribuição) e do 
professor. Portanto, a obra da Professora. Ms. Diane Espíndola Freire Maia é 
atual e se dedica a um tema que ainda precisa muito ser conhecido e debatido.

A atualidade do olhar da Autora decorre de sua ótica de perceber e siste-
matizar o problema da estabilidade normativa constitucional e governabilidade, 
para depois ressaltar como é importante o olhar do jurista na formação de 
coalizões políticas entre o Poder Executivo e Poder Legislativo. Não há resposta 
simples para o problema enfrentado na obra e nem foi esse o objetivo almejado. 

A ideia de crise de representatividade, algo não novo na história repu-
blicana brasileira, se acentua quando o estudo das políticas econômicas de 
governo apontam que tem se tornado cíclico a imposição de um plano emer-
gencial de comando estatal e que dificilmente resolve os problemas do País, até 
porque a base dos problemas (políticos, econômicos e sociais) decorre de uma 
deficitária política educacional e de uma desigualdade econômica histórica. 

A obra que agora se publica, e que será facilmente comprovada pelo 
leitor, apresenta reflexões fundamentadas e sistematizadas, com consistente 
apoio bibliográfico. Em face disso, confio que o trabalho será bem recebido 
pela comunidade acadêmica, não só jurídica, e que este é apenas mais um de 
vários outros livros produzidos pela Autora.

Fortaleza, julho de 2018.

PROF. DR. FELIPE BRAGA ALBUQUERQUE


