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RESUMO 

SILVEIRA, Thais Hae Ok Brandini Park. O Plano Real e o Balanço de Pagamentos do 

Brasil. 2015. 192f. Tese (Doutorado em Direito Econômico, Financeiro e Tributário) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o Plano Real e o Balanço de Pagamentos do 

Brasil. O que se pretende verificar é se o Plano Real é consentâneo ao sistema de Direito 

Brasileiro. Para tanto, a análise foi dividida em três blocos. No primeiro, que compreende 

os Capítulos I e II, foram apresentadas noções indispensáveis para a compreensão do 

assunto: de preço, poder de compra da moeda e taxa de câmbio. Na oportunidade, também 

se esclareceu que o Plano Real tinha como principal objetivo combater a inflação no país 

causada, segundo seus idealizadores, pela indexação da economia e pelo déficit público. A 

partir deste diagnóstico, o Plano Real é elaborado com base em três principais medidas: 

ajuste fiscal, criação da Unidade Real de Valor (URV) e adoção de uma âncora cambial. O 

segundo bloco deste trabalho, integrado pelos Capítulos III a V, vai esmiuçar esta última 

medida e seus efeitos, bem como as alterações legislativas provocadas pelo Plano Real 

(principalmente Emendas Constitucionais nº 5 a 9, todas de 1995, e Lei nº 9.069/1995). 

Aqui também se demonstrará como o Plano Real consagrou a ideologia preconizada pelo 

Consenso de Washington. No último bloco, composto pelo Capítulo VI, são analisados os 

efeitos provocados no nível de endividamento público decorrentes das medidas adotadas 

pelo Plano Real e a alteração das regras jurídicas que tratam da dívida pública que vieram 

ao encontro dele (principalmente Lei Complementar n° 101/2000). Neste ponto, a partir de 

um estudo sobre os princípios jurídicos que regem a atividade da administração pública, 

concluímos que o sistema jurídico brasileiro oferece fundamento suficiente para superação 

das regras jurídicas (e ideologia) adotadas no país com o advento do Plano Real. 

Palavras-chave: Plano Real, balanço de pagamentos, situação jurídica de liquidez, curso 

legal, taxa de câmbio, taxa de juros, reservas internacionais, regime jurídico do capital 

estrangeiro, regime jurídico da dívida pública, Consenso de Washington. 

  



 

ABSTRACT 

SILVEIRA, Thais Hae Ok Brandini Park. The Real Plan and the Brazilian Balance of 

Payments. 2015. 192f. Dissertation (Doctorate degree in Economic and Financial Law) – 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

The purpose of this thesis is to analyze the Real Plan, the Brazilian Balance of Payments 

and if the Real Plan is supported by the Brazilian law system. The analysis is divided into 

three blocks. First, in Chapters I and II, some indispensable concepts are presented: price, 

purchasing power of money and exchange rate. On the occasion, it was clarified that the 

Real Plan had as its main objective fight inflation in the country caused by, according to its 

creators, the indexation of the economy and the public deficit. Based on that diagnosis, the 

Real Plan counted on three measures: fiscal adjustment, creation of the Real Value Unit 

(URV) and adoption of a fixed exchange rate. The second block, through Chapters III to V, 

scrutinizes the latter measure and its effects, as well as legislative changes brought by the 

Real Plan (mainly Constitutional Amendments 5-9, all of 1995, and Law nº 9.069/1995). It 

also demonstrates that the Real Plan established the ideology advocated by the Washington 

Consensus. In the final section, composed of Chapter VI, the effects of Real Plan on public 

debt and the change of legal rules on that matter (mainly Law nº 101/2000) are analyzed. 

At this point, from a study of constitutional principles, we conclude that the Brazilian legal 

system provides sufficient basis to overcome the legal rules (and ideology) adopted in the 

country with the advent of the Real Plan. 

Keywords: Real Plan, balance of payments, liquidity, exchange rate, interest rate, foreign 

exchange reserves, legal regime of foreign capital, legal regime of public debt, Washington 

Consensus. 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

SILVEIRA, Thais Hae Ok Brandini Park. Le Plan Real et de la balance des paiements du 

Brésil. 2015. 192f. Thèse (Doctorat en Droit Économique et Financier) – Faculté de Droit, 

Université de São Paulo, São Paulo, 2015. 

Le but de cette thèse est d'analyser le plan Real, la balance des paiements du Brésil et si le 

Plan Real est soutenu par le système de la loi brésilienne. L'analyse est divisée en trois 

parties. Dans la première, - les chapitres I et II -, des concepts clés ont été dégagés pour 

aider à la compréhension du sujet: le prix, la pouvoir d’achat de la monnaie et le taux de 

change. Ce qui nous a permis de préciser l’objectif principal, selon ses fondateurs,  du Plan 

Real qui consistait à combattre l'inflation, l'indexation de l'économie et le déficit public 

dans le pays concerné. Sur la base de ce diagnostic, le Plan Real repose sur trois mesures 

principales: l'ajustement budgétaire, la création de l'Unité de valeur réelle (URV) et 

l'adoption d'un taux de change fixe. La deuxième partie de ce travail, - les chapitres III à V 

-, examinera cette dernière mesure  et ses effets, ainsi que des modifications législatives 

apportées par le Plan Real (principalement les modifications constitutionnelles n° 5-9, 

toute l'année 1995 et la loi n° 9.069/1995). Ceci permettra de démontrer également que le 

Plan Real est au fondement de l'idéologie prônée par le Consensus de Washington. Dans la 

dernière partie, - le chapitre VI -, sont analysés les effets sur le niveau de la dette publique 

résultant des mesures adoptées par le Plan Real et le changement des règles juridiques qui 

traitent de la dette publique (principalement la Loi n° 101/2000)., A partir d'une étude des 

principes juridiques régissant l'activité de l'administration publique, nous pourrons 

finalement avancé que le système juridique brésilien fournit une base suffisante pour 

surmonter l'idéologie (et règles juridiques) adoptée dans le pays avec l'avènement du Plan 

Real. 

Mots-clés: Plan Real, balance des paiements, la situation juridique de la liquidité, légal, 

taux de change, taux d'intérêt, les réserves internationales, régime juridique de capitaux 

étrangers, régime juridique de la dette publique, Consensus de Washington. 

 



 

INTRODUÇÃO 

Antes de se tornarem juridicamente relevantes, os fatos são, acima de tudo, parte de 

uma realidade indissociável, que integra todas as condutas humanas numa complexa 

relação de unidade.  A tarefa do pesquisador, que utiliza técnicas da Ciência do Direito na 

tentativa de compreendê-lo, vai isolá-lo desta unidade. Afim de superar ao menos parte 

deste isolamento, característico de qualquer área do conhecimento, em vários momentos 

deste trabalho vamos nos socorrer da economia para auxiliar no diagnóstico do objeto de 

estudo, e isto ficará evidente principalmente, mas não somente, nos Capítulos 1.2., 2.2. e 

5.1. 

Este trabalho tem a pretensão de cuidar do Plano Real e do Balanço de Pagamentos 

do Brasil. Para tanto, o Capítulo I determina conceitos que serão indispensáveis para o 

desenvolvimento da tese (Capítulos 1.1. e 1.2.) e descreve, em linhas gerais, o contexto em 

que se inseria o país quando da implantação do Plano Real (Capítulo 1.3.).  

O Capítulo II se preocupa em dar precisão a noção de taxa de câmbio, que foi eleita 

como o elemento a ser utilizado para a realização das finalidades do plano de estabilização. 

O Capítulo 2.1. tece considerações sobre o curso legal, como fundamento da distinção 

entre a moeda nacional e estrangeira, e suas consequências no tocante ao valor da moeda, e 

o Capítulo 2.2. conceitua taxa de câmbio e enumera os elementos que a conformam. 

Em seguida, o Capítulo III esclarece de que forma os elementos que condicionam a 

taxa de câmbio se relacionam entre si e como eles são manipulados pelo administrador 

público para alcançar os objetivos definidos pelo Plano Real. Para isto, o Capítulo 3.1. 

descreve de maneira detalhada como se operacionaliza o registro contábil de ingresso e 

remessa de divisas, sua base legal, e o que significa utilizá-lo como parâmetro para 

condução da política econômica. Os Capítulos 3.2. e 3.3. tratam de dois mecanismos 

acessórios que servem como ajustes da taxa de câmbio neste modelo adotado no país e 

seus efeitos no nível de endividamento público. 

O Capítulo IV descreve brevemente, na história recente, dois contextos em que foi 

conferido ao capital estrangeiro um tratamento diferente daquele que passa a ser adotado a 

partir de 1994. O primeiro deles, descrito no Capítulo 4.1., serve para demonstrar como o 

regime atribuído ao capital estrangeiro pode influenciar decisivamente no sistema 



 

produtivo do país. O segundo, descrito no Capítulo 4.2., serve para demonstrar as 

diferenças que se colhem nas contas públicas se este capital ingressa sob o regime de 

empréstimo, e não de propriedade, complementando, assim, o que foi exposto no Capítulo 

3.1. 

O Capítulo V demonstra que os fundamentos do Plano Real, tratados no Capítulo 

III, consagraram a ideologia do Consenso de Washington. Neste capítulo também está 

compreendida a análise das principais alterações legislativas provocadas com o advento do 

Plano Real. 

O Capítulo VI retoma o assunto trazido pelo Capítulo III, sob a perspectiva dos 

efeitos provocados pela manipulação dos mecanismos de ajustamento da taxa de câmbio. 

Neste sentido, trata das regras jurídicas da dívida pública e de que forma suas alterações 

vieram ao encontro do preceituado pelo Plano Real (Capítulos 6.1. e 6.2.). 

É também este Capítulo que enumera os princípios jurídicos constitucionais que 

regem toda atividade da administração pública e a maneira com que eles deverão ser 

compreendidos afim de conferir a unidade e adequação valorativa própria do sistema de 

Direito (Capítulos 6.3. e 6.4.). 

  



 

CONCLUSÃO 

O Plano Real, implantado no Brasil em 1994, teve como principal objetivo 

combater a inflação que alcançou níveis alarmantes na década de oitenta e início de 

noventa no país. A partir do diagnóstico de que este processo de perda do poder de compra 

da moeda era resultado do nível de endividamento público e da indexação da economia, o 

plano foi elaborado com base no ajuste fiscal, criação da URV, e adoção de uma âncora 

cambial como política de estabilidade de preços. 

Este conjunto de medidas significou, na prática, a rejeição de uma estratégia de 

desenvolvimento a ser promovida pelo Estado, e a consagração, como diretriz de política 

econômica, da ideologia pregada pelo Consenso de Washington. 

Ainda quando a forte desvalorização do poder de compra da moeda nacional levou 

ao abandono da âncora cambial como medida de controle da inflação, e a sua substituição 

pelo regime de metas para a inflação, em 1999, mantiveram-se os mesmos fundamentos 

ideológicos de abertura comercial, liberalização financeira, estabilidade econômica, e 

restrição do papel do Estado na atividade econômica. 

Para a implementação de tal ideologia, o Plano Real se valeu principalmente das 

seguintes regras jurídicas: Emenda Constitucional n° 5 a 9 de 1995 (quanto a nacionalidade 

do capital e eliminação das reservas de setores da economia que antes só poderiam ser 

explorados pela empresa nacional) e Lei nº 9.069/95 (que entre outras matérias, manteve a 

existência do Conselho Monetário Nacional e alterou sua composição). Posteriormente o 

advento do Decreto n° 3.088/1999 (adoção do regime de metas para a inflação), e Lei 

Complementar n° 101/2000 (que disciplina a dívida pública e estabelece o regime de meta 

de superávit primário), apesar de não fazerem parte da elaboração do Plano Real, vieram 

em sua conformidade.  

Neste cenário, o capital estrangeiro passa a ingressar no país principalmente sob o 

regime de propriedade (via investimento direto e em carteira), o que sensibiliza o balanço 

de pagamentos brasileiro. É esta sensibilização (no balanço de pagamentos) que passa a 

orientar as medidas a serem adotadas pela administração pública, afim de assegurar a 

valorização do poder de compra da moeda nacional em face da estrangeira como controle 



 

da inflação. Destas medidas, destacamos duas que provocam um impacto direto no nível de 

endividamento público: a taxa de juros e a administração das reservas internacionais. 

Ocorre que o sistema de registro contábil do balanço de pagamentos é feito com 

base no negócio jurídico de câmbio e não no negócio jurídico celebrado entre residente e 

não residente que lhe deu origem. Isto significa que, quando o balanço de pagamentos é 

sensibilizado positivamente pelo ingresso de capital estrangeiro sob o regime de 

propriedade, este registro se fundamenta num negócio jurídico que atribui deveres ao 

residente (decorrente da situação jurídica subjetiva do não residente na condição de sócio, 

acionista, ou credor). 

Ademais, como as decisões de consumo, poupança e investimento do titular da 

moeda estrangeira condicionam-se em razão das motivações de liquidez, qualquer 

alteração que impacte sua expectativa provocará o redirecionamento destas 

disponibilidades monetárias e, consequentemente, terá reflexo no balanço de pagamentos, 

sem que se verifique necessariamente qualquer alteração na atividade produtiva do país. 

Em paralelo, a abertura da exploração de atividade econômica para o capital e 

empresa estrangeiros provoca uma perda de controle do Estado para explorar tais 

atividades em função do interesse nacional e implicam, necessariamente, num aumento da 

influência do estrangeiro nas tomadas de decisões que comandam a atividade econômica 

do país. 

Tem-se então que as medidas de política econômica do país, a partir do Plano Real, 

são realizadas sob uma racionalidade de fluxo de caixa (com base na titularidade da 

divisas), com o único objetivo de estabilizar a economia, ignorando os efeitos que dela 

possam decorrer quanto a acumulação de deveres que o país tem com o resto do mundo, 

atividade produtiva, controle do poder político, e nível de endividamento público. 

Em razão desta constatação, faz-se necessário recuperar os princípios jurídicos 

constitucionais que regem os atos do administrador público, justamente porque impedem 

que uma regra jurídica despreze (ou suplante em seu prejuízo) as finalidades por eles 

consagradas.  



 

Para a realização destes princípios, esclarecemos que se deve partir inicialmente da 

teoria de aplicação e interpretação da norma jurídica para, depois, buscar na realidade 

social o seu verdadeiro conteúdo (de promoção do desenvolvimento nacional, erradicação 

da pobreza, redução de desigualdades, etc.). Por esta razão, estes princípios não se limitam 

aqueles dispostos no título “Da Ordem Econômica e Financeira” mas vão além para 

abranger os relativos a toda a organização do Estado, sob seus aspectos econômico, 

político e social. 

Em confronto com as regras jurídicas que fundamentaram o Plano Real, 

verificamos que elas não poderiam ser compatibilizadas com os princípios jurídicos, 

porque consagravam como objetivo único a ser perseguido pelo administrador público a 

estabilidade econômica, rejeitando todas as demais finalidades que devem orientar os atos 

administrativos, mormente a que atribui papel fundamental ao Estado para promoção do 

desenvolvimento nacional (aqui empregado sob seu aspecto econômico e social). 

Concluímos então que o sistema de Direito Brasileiro oferece fundamento 

suficiente para que se supere as regras jurídicas (e ideologia) adotadas no país com o 

advento do Plano Real, mas esta superação só será possível pela sociedade, único lócus 

onde de fato se concretizam os princípios jurídicos constitucionais, que atualmente não 

existem senão no mundo do “dever ser”.  
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