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“[...] Mas o Direito positivo nada tem de perfeito ou de transcendente, não 

inclui nenhum valor último e absoluto. É simplesmente um instrumento para alcançar 

certos fins; e, como todo instrumento, pode ser julgado em termos de eficiência, da 

capacidade de garantir uma ordenação (qualquer) da sociedade humana. Sob esse 

aspecto, o Direito deve ser reconhecido como um dever-ser, como uma 

regulamentação do comportamento humano, com a qual esse comportamento pode 

até não se ajustar.” (Abbagnano, 2007, p. 336) 

 

“...Todos os nossos conhecimentos, se vieram através da experiência, são 

conhecimentos sintéticos. Ampliamos permanentemente os nossos conhecimentos 

através de proposições sintéticas, quer dizer, os objetos de nossos conhecimentos 

(científicos ou não) são sempre ampliados mediante a observação e a experimentação 

sobre o mundo. Se, na síntese cognitiva, perdemos a segurança e a 

consequencialidade, ganhamos nela, contudo, a ampliação e a riqueza de nossos 

conhecimentos a respeito do mundo.” (Alves, 2011, p. 124) 

  



RESUMO 

 

SILVA, Amadeu Braga Batista. Institucionalidade Jurídica do Regime de Meta Fiscal. 
2018. 142p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2018. 

 

O sistema de regras fiscais instituído pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 

constituiu a estrutura da política fiscal da União no Brasil pela utilização de instrumentos de 

finanças públicas para alcance de finalidades no processo econômico. Até a Constituição de 

1988, a regulação do déficit e da dívida pública era parte do regime fiscal brasileiro, mas 

não era constituída por regras fiscais. Propõe-se compreender a regulação do resultado fiscal 

e das necessidades de financiamento inserida no conjunto de estruturas estáveis ordenadas 

pelo direito, composto pelo regime de meta de câmbio, regime de meta de inflação e regime 

de meta fiscal. A pesquisa é qualitativa, de caráter exploratório, com orientação analítico-

descritiva, mediante listagem, cruzamento e crítica da bibliografia. O estudo constatou que 

o resultado fiscal e as necessidades de financiamento, elementos da regulação do déficit e da 

dívida pública da União no Brasil, estão inseridos na ideia de regime econômico, cujo 

conteúdo abrange um conjunto de estruturas estáveis, cujo fundamento teórico tem origem 

na discussão econômica da condução das políticas monetária e fiscal por discrição ou por 

regras, e cuja ordenação jurídica a partir do ano de 1999 é composta fundamentalmente de 

meta de câmbio, regulado pelo texto do Comunicado Bacen nº 6.565, de 18 de janeiro de 

1999, de meta de inflação, regulado pelo texto do Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999 

e de meta fiscal, regulado pelo texto da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999 - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do ano de 1999, e, em seguida, materializado pelo da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Concluiu que o objetivo de estabilidade 

monetária é o elemento de integração ou de conjunto tanto da estrutura estável constituída e 

conformada pelo direito quanto da coordenação da interação das políticas monetária, 

cambial e fiscal. 

 

Palavras-chave: Regime Fiscal. Meta Fiscal. Meta de Inflação. Meta de Câmbio. 
Estabilidade Monetária.  



ABSTRACT 

 

SILVA, Amadeu Braga Batista. Legal Institutionality of Fiscal Target Regime. 2018. 
142p. Essay (Master) – Law School, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The system of fiscal rules instituted by the Supplementary Law number 101, from May 4th 

2000, formed the Fiscal Policy Structure of the Union in Brazil by the use of instruments of 

Public Finances to purposes reach in the economic process. By the 1988 Constitution, the 

regulation of the deficit and the public debt was part of the Brazilian fiscal regime, but it 

wasn´t constituted by fiscal rules. It is suggested that the regulation of the fiscal result and 

the needs of financing   embedded in the set of stable structures ordered by entitlement, 

composed by the exchange target regime, inflation target regime and fiscal target regime be 

understood. The research is qualitative, with an exploratory approach, with descriptive 

analytical orientation, through listing, crossing and bibliography criticism. The study noticed 

that the fiscal result and the needs of financing, elements of the deficit regulation and the 

public debt of the Union in Brazil, are inserted in the economic regime idea, whose content 

comprehends a set of stable structures, whose theoretical foundation has its origins in  the 

economic discussion of the monetary and fiscal policies by discretion or by rules, and whose 

legal order from 1999 is fundamentally composed by exchange rate target, regulated by the 

text of  Brazilian Central Bank rule number 6.565, from January 18th 1999, inflation target, 

regulated by the text of Decree number 3088, from June 21st 1999, fiscal target, regulated by 

the Act number 9.811, from July 28th 1999, Budget Guidelines Law from the year of 1999, 

and, subsequently, by the Complementary Act number 101, from May 4th 2000. It was 

concluded that the monetary stability goal is the integration or comprehensive element both 

stable structure constituted and conformed to entitlement and coordination of the interaction 

of fiscal, currency and monetary policies.  

 

Key Words: Tax regime, Fiscal Target, Inflation Target, Exchange Target, Monetary 

Stability 

  



RESUMEN 

 

SILVA, Amadeu Braga Batista. Institucionalidad Jurídica del Régimen de Meta Fiscal. 

2018. 142p. Disertación (Maestría) – Facultad de Derecho, Universidad de São Paulo, São 

Paulo, 2018. 

 

El sistema de normas fiscales instituido por la Ley Complementar nº 101, de 04 de mayo de 

2000, es la estructura de la política presupuestaria de la Unión en Brasil por la utilización de 

instrumentos de finanzas públicas para el alcance de finalidades en el proceso económico. 

Hasta la Constitución de 1988, la reglamentación del déficit y de la deuda pública era parte 

del régimen presupuestario brasileño, sin embargo no era constituida por normas fiscales. Se 

propone comprender la reglamentación del resultado fiscal y de las necesidades de 

financiación incluida en el conjunto de estructuras estables ordenadas por el derecho, 

formado por el régimen de meta de cambio, régimen de meta de inflación y régimen de meta 

fiscal. La investigación es cualitativa, de carácter exploratorio, con orientación analítico 

descriptiva, mediante listado, cruce y crítica de la bibliografía. El estudio ha constatado que 

el resultado presupuestario y las necesidades de financiación, elementos de la regulación del 

déficit y de la deuda pública de la Unión en Brasil, están inseridos en la idea de régimen 

económico, cuyo contenido abarca un conjunto de estructuras estables, cuyo fundamento 

teórico tiene origen en la discusión económica de la ejecución de las políticas monetaria y 

fiscal por discreción o por normas, y cuya ordenación jurídica a partir del año de 1999 se 

compone fundamentalmente de meta de cambio, reglamentado por el texto del Comunicado 

Bacen nº 6.565, de 18 de enero de 1999, de meta de inflación, regulado por el texto del 

Decreto nº 3.088, de 21 de junio de 1999 y de meta fiscal, regulado por el texto de la Ley nº 

9.811, de 28 de julio de 1999 - Ley de Directrices Presupuestarias del año de 1999, y, a 

continuación, por el de la Ley Complementar nº 101, de 04 de mayo de 2000. Se ha concluido 

que el objetivo de estabilidad monetaria es el elemento de integración o de conjunto tanto de 

la estructura estable constituida y conformada por el derecho como de la coordinación de la 

interacción de las políticas monetaria, cambial y fiscal. 

 

Palabras clave: Régimen Fiscal. Meta Fiscal. Meta de Inflación. Meta de Cambio. 

Estabilidad Monetaria.  
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INTRODUÇÃO 

 

A regulação do déficit e da dívida pública no Brasil é frequentemente tratada 

pelo regime instituído pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, cujo 

conteúdo, segundo ementa, estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal.  

Por um lado, a regulação do déficit e da dívida pública no Brasil tem origem 

mediata na instituição como fundamento teórico, categoria utilizada, dentre outras 

ciências humanas, pela economia, e pode ser analisada na perspectiva da regulação pelo 

direito da gestão pelo mercado ou pelo Estado de recursos de moeda e de crédito no 

processo econômico ou nas relações de natureza econômica. Por outro lado, a regulação 

do déficit e da dívida pública no Brasil, dado ter sido positivada, tem origem imediata na 

norma como fundamento teórico, categoria utilizada majoritariamente pelo direito, e é 

frequentemente analisada na perspectiva da regulação pelo direito da responsabilidade 

fiscal na gestão da administração pública.  

Na perspectiva da organização pelo direito do processo econômico ou das 

relações de natureza econômica, por um lado, e da instituição como categoria jurídica ao 

lado da norma e da relação jurídica, de outro, a regulação do déficit e da dívida pública é 

abrangida pela ideia de regime econômico. 

A ideia central do conceito de regime macroeconômico é a estruturação da 

gestão da política macroeconômica por determinantes de longo prazo de cada uma das 

políticas monetária, cambial e fiscal, cujas características condicionam a evolução e a 

interação delas. O condicionamento de ações do Estado em política econômica – 

monetária, cambial e fiscal – no Brasil é estruturado pelo regime de metas de inflação, 

regime de meta de câmbio e regime de meta fiscal. 

O objeto da pesquisa é o regime de meta fiscal regulado pelo direito no Brasil. 

O objetivo é compreender a inserção da regulação do déficit e da dívida pública na 

ordenação pelo direito do regime econômico composto de meta de inflação, meta de 

câmbio e meta fiscal. 
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A presente pesquisa é teórica, pela utilização de técnicas de listagem, 

cruzamento e crítica da bibliografia, de modo que o procedimento adotado para 

compreensão e explicação da estrutura e da função da regulação do déficit e da dívida 

pública da União no Brasil é a análise de conteúdo de fontes primárias e secundárias. O 

método historiográfico será utilizado como referencial para análise e contextualização da 

regulação do déficit e da dívida pública no tempo e no espaço (Marcantonio, 2016). 

A informação jurídica será tratada segundo a forma de geração, registro e 

recuperação, classificada em normativa (legislação), interpretativa (jurisprudência) e 

analítica (doutrina ou literatura) e segundo as fontes de informação, classificada em 

primária (apresentada em forma original) e secundária (retiradas das fontes primárias) 

(Passos, 1994, p. 121; Appolinário, 2011, p. 52). 

Acerca do grau de generalização, os resultados da pesquisa são aplicáveis à 

União no Brasil. Dado que a amostragem é do tipo intencional pura (não-probabilística), 

a composição intencional e qualitativa da amostra a ser trabalhada é o conjunto de normas 

brasileiras aplicáveis ao regime de meta fiscal instituído para regulação do déficit e da 

dívida pública da União. A investigação à literatura de direito económico é restrita, de 

regra, à literatura nacional sobre o tema. 

O trabalho é dividido em três capítulos, além da introdução e da conclusão. 

O Capítulo 1 trata da análise funcional em conjunto com a estrutural da regulação 

do déficit público, da organização da produção e da distribuição de bens pelo mercado e 

pelo Estado, da categoria da instituição desenvolvida pela teoria jurídica e da relação entre 

os elementos institucionais do Estado e do mercado com a gestão da moeda e do crédito.  

O item 1 do capítulo 1 desenvolve a relação entre a análise funcional e a 

estrutural, dado a relevância da compreensão da função do conjunto dos regimes jurídicos 

cujo regime de metas fiscal está contido no alcance dos objetivos regulados pelo direito. 

A análise jurídica funcional em conjunto com a estrutural do direito é justificada 

teoricamente pelo elemento de opção política contido nas normas, pela ação do Estado na 

organização social da produção e da distribuição de bens e pelo elemento organizacional 

da técnica do direito. 

O item 2 do capítulo 1 desenvolve a relação Estado e mercado na gestão das 

atividades econômica e financeira. As normas jurídicas de organização social da atividade 

de produção e de distribuição de bens representam um juízo sobre a necessidade, 
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produtividade e eficiência do mercado e do Estado na gestão econômica e financeira e, 

nessa medida, possuem elementos ontológicos e axiológicos integrados, ainda que em 

tese didaticamente distinguíveis. 

O item 3 do capítulo 1 desenvolve a categoria da instituição, cujo conceito é 

premissa do regime fiscal e das regras fiscais reguladas no Brasil, na perspectiva da teoria 

do direito. O direito é compreendido segundo as categorias da norma, da relação e da 

instituição.  A origem da teoria da instituição no direito é atribuída a Maurice Hauriou e 

a Santi Romano. A instituição, ao lado da norma e da relação, é reconhecida pela literatura 

jurídica como categoria para compreensão e produção de conhecimento no direito. 

Instituição, para os fins da presente pesquisa, pode ser descrita como o conjunto de 

estruturas estáveis cuja forma condiciona a ação política, organiza a manifestação de 

interesses, transforma as relações sociais e unifica a ação pela direção a um objetivo. 

O item 4 do capítulo 1 desenvolve a relação dos instrumentos de organização da 

produção e da distribuição de bens pelo direito e a gestão da moeda e do crédito. A 

Constituição de 1988 ampliou os instrumentos para a organização pelo Estado da 

produção e da distribuição de bens – planejamento, participação, incentivo – cuja 

ordenação é realizada pelo direito. A gestão pelo Estado de moeda e crédito é estruturada, 

organizada e direcionada pela regulação realizada pelo direito, cuja expressão objetivada 

é o orçamento público.  

O Capítulo 2 trata da institucionalidade jurídica dos regimes econômicos 

monetário e fiscal, pela descrição do regime monetário de meta de inflação, do regime 

cambial de meta de câmbio e do regime fiscal de meta fiscal, e do elemento de integração 

ou de conjunto da estrutura estável e da coordenação da interação das espécies de política 

econômica.  

O item 1 do capítulo 2 desenvolve a institucionalidade jurídica dos regimes 

econômicos monetário e fiscal no Brasil. A partir do ano de 1999, a regulação do déficit 

e a dívida pública no Brasil é abrangida por uma estrutura estável constituída e 

conformada pelo direito, composta fundamentalmente de meta de câmbio, regulado pelo 

texto do Comunicado Bacen nº 6.565, de 18 de janeiro de 1999, de meta de inflação, 

regulado pelo texto do Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999 e de meta fiscal, regulado 

pelo texto da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999 - Lei de Diretrizes Orçamentárias do 

ano de 1999, e, em seguida, pelo da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.  
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O item 2 do capítulo 2 descreve, na perspectiva jurídica do conceito de 

instituição, o regime de meta de inflação. O item 3 do capítulo 2 descreve, na perspectiva 

jurídica do conceito de instituição, o regime de meta de câmbio. O item 4 do capítulo 2 

descreve, na perspectiva jurídica do conceito de instituição, o regime de meta fiscal. O 

item 5 do capítulo determina o elemento de integração ou de conjunto da estrutura estável 

e da coordenação da interação entre políticas monetária, cambial e fiscal. 

O Capítulo 3 trata da institucionalidade jurídica do regime econômico fiscal, pela 

descrição de instituições fiscais, de regras fiscais, da regulação do déficit e da dívida 

pública, e do saldo orçamentário ou resultado fiscal. 

O item 1 do capítulo 3 descreve as instituições fiscais como componentes da 

estrutura formada pelos regimes monetário e fiscal. A ideia central de instituições fiscais 

é o efeito da constituição e do condicionamento por regras da ação (ou política) fiscal do 

Estado nas finanças públicas em geral, e na performance ou sustentabilidade fiscal em 

especial. A conformação de opções cuja estrutura jurídica predetermina as possibilidades 

de adoção de políticas fiscais pelo Estado se relaciona, ou seja, influencia o processo 

econômico ou as relações de natureza econômica, em geral, e as finanças públicas e a 

sustentabilidade fiscal, em especial. 

O item 2 do capítulo 3 descreve as regras fiscais como componentes das 

instituições fiscais. Parte da política econômica fiscal do Estado expressa na ação para 

alcance de finalidades na organização da produção e da distribuição de bens pelo uso de 

empréstimo público foi conformada restritivamente e permanentemente pela Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

O item 3 do capítulo 3 desenvolve o cotejo entre as instituições fiscais e as regras 

fiscais e a regulação do déficit e da dívida pública. A Constituição Federal não modificou 

o regime fiscal pela instituição de regras fiscais, pois o conteúdo das normas de instituição 

do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual não são 

restrições permanentes à política fiscal pela limitação do déficit orçamentário, regras e 

limites do endividamento do setor público e limitação do total da dívida do setor público. 

A Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, cuja instituição é abrangida pela reforma fiscal e 

monetária realizada pelo Programa de Estabilização Fiscal, modificou o regime fiscal pela 

instituição de regras fiscais na regulação brasileira do déficit e da dívida pública. 
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O item 4 do capítulo 3 desenvolve a relação do saldo ou resultado orçamentário 

e da necessidade de financiamento e a forma de organização pelo direito do processo 

econômico. A gestão pelo mercado ou pelo Estado de recursos de moeda e de crédito no 

processo econômico ou nas relações de natureza econômica é objeto de um juízo de 

necessidade, produtividade e eficiência, evidenciado pelo método das Necessidades de 

Financiamento. 

As categorias de instrumento de troca e da instituição, unidos no que foi 

denominado a regulação pelo direito da gestão de recursos de moeda e de crédito no 

processo econômico ou nas relações de natureza econômica pelo mercado ou pelo Estado, 

possuem uma capacidade tanto explicativa quanto normativa maior para a compreensão 

da regulação do déficit e da dívida pública, e do regime de meta fiscal e das necessidades 

de financiamento, do que as categorias das receitas e despesas, e da norma, unidos no que 

foi denominado regulação pelo direito da responsabilidade fiscal na gestão da 

administração pública.  
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1 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA PRODUÇÃO E DA DISTRIBUIÇÃO 

DE BENS, INSTITUIÇÃO E DIREITO 

 

1.1 Análise funcional e estrutural da regulação do déficit e da dívida pública 

 

A análise jurídica funcional em conjunto com a estrutural do direito é justificada 

teoricamente pelo elemento de opção política contido nas normas, pela ação do Estado 

na organização social da produção e da distribuição de bens e pelo elemento 

organizacional da técnica do direito. 

A análise jurídica funcional em conjunto com a estrutural do direito é justificada 

teoricamente na representação pela regulação ou pela norma jurídica de opções (ou 

proposições) políticas, e não parcial ou exclusivamente de proposições cientifico-

jurídicas1. 

O conteúdo de opção política da regulação jurídica, cujo expressão é a norma, 

pode ser inferido pela consideração histórica e pela consideração finalística e 

institucional. 

A contextualização histórica da regulação jurídica evidencia a especificidade 

em cada país da regulação das relações econômicas pelo direito. 

A regulação do déficit e da dívida pública pelo direito segundo a ideia de regras 

fiscais foi realizada de modo diverso em cada país em que foi admitida. A assunção de 

regras fiscais foi realizada em países com tradições jurídicas tão distintas como Nova 

Zelândia, Dinamarca, Irlanda (Poterba e Hagen, 1999); em âmbito nacional, Holanda, 

Suécia, Alemanha, Inglaterra, e, em âmbito subnacional, Bélgica, Canadá, Estados 

Unidos, e (considerado um exemplo muito especial dado a soberania nacional e elementos 

de federalismo) a Zona do Euro (Wyplosz, 2012); e, na América Latina, Argentina, 

Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El 

                                                 
1 A busca de determinação das finalidades e das funções do direito – repito-o – não é tarefa exclusiva, 

monopolizada, da sociologia do direito. Ao fazê-lo, apenas o tomamos (cada direito) pelo seu conteúdo – 
que é variável -, recusando-nos a concebê-lo unicamente desde a perspectiva formal. A crítica do direito, 
por outro lado, supõe recusa da análise exclusivamente estrutural. E porque a exposição que a partir dela 
se empreende não compreende exclusivamente o tratamento de uma questão científica, mas de questão 
política, o recurso à análise funcional envolve postura de destemor diante das influências, tidas como 
desestabilizadoras – e, mesmo, subversivas -, que os estudiosos das demais ciências sociais exercem (ou 
deveriam exercer) sobre nós outros, estudiosos do direito [Jeammaud 1986/48] (Grau, 2014, p. 31)  
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Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e 

Venezuela (Hallerberg e Scartascini, 2015). 

Se as similitudes evidenciam o fundamento comum expresso nas ideias de 

instituição e de regra fiscais, as diferenças evidenciam características específicas do 

ordenamento jurídico de cada um dos países. Cada país regula o déficit e a dívida pública 

originada da ideia de regras fiscais segundo elementos próprios decorrentes de 

especificidades históricas e jurídico-institucionais, cuja efeito pode ser a adoção de regras 

fiscais em âmbito nacional, subnacional ou ambos, a conexão de regras fiscais com a 

legislação penal, dentre outras especificidades. 

A consideração do objetivo ou da finalidade contidos na norma jurídica 

evidencia a escolha dentre opções possíveis e a hierarquização entre valores possíveis, 

pelo comando imperativo para a realização de fins e para o uso de meios ou 

procedimentos determinados (Panigua, 2015).  

A análise do conteúdo da norma possibilita inferir o sentido dos fins nela 

contidos2, cuja evidência analítica pode ser expressa pelo argumento de Kelsen, o qual, 

circunscrito à função protetiva-repressiva do direito, é aplicável à função promocional ou 

diretiva do direito:   

[...] O critério do conceito de delito é um elemento que constitui o conteúdo da 

norma jurídica. Não se trata de uma suposta intenção do legislador. Trata-se de 

um elemento da norma pelo qual o legislador expressa sua intenção de um 

modo objetivamente cognoscível; trata-se de um elemento que pode ser 

encontrado através de uma análise do conteúdo da norma jurídica. A partir 

de um ponto de vista político, o motivo pelo qual e o propósito com o qual o 

legislador estipula e dirige a sanção contra certo indivíduo são, naturalmente, 

do maior interesse. Mas, a partir de um ponto de vista jurídico, o motivo e o 

propósito do legislador são levados em consideração apenas na medida em 

que sejam expressados no conteúdo da norma; e o legislador normalmente 

expressa sua intenção dirigindo uma sanção contra o indivíduo cuja conduta é 

                                                 
2 “A ciência do Direito como ciência que procede teleologicamente é também o tema do escrito de INGO 

MITTENZWEI. As normas jurídicas prosseguem sempre determinados fins, e, de entre esses, não apenas 
os do legislador do momento, mas também ‘fins objetivos da ordem jurídica, os quais são reclamados 
tão-somente pela racionalidade intrínseca da ordem jurídica. Entre esses fins existe necessariamente uma 
hierarquização, que, mais uma vez, não depende da discricionariedade do legislador. O pensamento 
teleológico é pensamento a partir de fins; é simultaneamente pensamento a partir do todo que lhe é 
supraordenado. A interpretação teleológica, incluindo a das proposições jurídicas, é, por isso, ‘a 
evidenciação e desenvolução do sentido e do fim de partes, em relação com um todo pensado, orgânico, 
quer dizer, funcionalmente estruturado.” (Larenz, 2009, p. 181) 
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contrária à conduta desejada pelo legislador. [...] (Kelsen, 2005, p. 77, grifo 

nosso) 

A presença de conteúdo político (motivo ou propósito, na expressão utilizada 

por Kelsen) é representado na norma segundo a finalidade dela, de organização do poder 

ou da estrutura coativa expresso no controle ou sanção, e de organização do poder ou da 

estrutura de produção e distribuição de bens expressa na direção ou prêmio. O 

conhecimento da opção política e da hierarquia de valores é possível pela análise do 

prêmio ou da direção contidos no conteúdo da norma de organização do poder ou da 

estrutura de produção e distribuição de bens3 4. 

O elemento do direito de organização de poder ou de estruturas evidencia as 

opções políticas5 contidas na regulação de sistemas de organização social da produção e 

da distribuição de bens realizados pelo mercado6, pelo Estado ou por ambos, por meio da 

norma jurídica. 

                                                 
3 A função foi objeto de análise na teoria de Hans Kelsen em grau menor do que a estrutura do direito: “O 

significado histórico da obra kelseniana está ligado à análise estrutural do direito como ordenamento 
normativo específico, cuja especificidade consiste, precisamente, não nos conteúdos normativos, mas no 
modo pelo qual as normas estão unidas umas às outras no sistema. Esse tipo de análise constitui, também, 
o limite da teoria pura do direito. Está claro que o desenvolvimento da análise estrutural ocorreu em 
prejuízo da análise funcional: em comparação com o destaque dado por Kelsen aos problemas estruturais 
do direito, é extremamente restrito o espaço que ele reservou aos problemas relativos à função do 
direito.[...]” (Bobbio, 2008, p. 204-205) 

4 “Segundo Kelsen, a lógica da ordem jurídica está longe de se esgotar na unipluralidade de sua forma: se, 
de fato, a ciência do direito comporta a análise estrutural da organização lógica das normas jurídicas, ela 
também comporta, como veremos mais adiante, o estudo de suas funcionalidades, de seus significados 
e de sua fundação ótima. Mas, para compreender a criatividade e a autoridade das regras jurídicas, é 
essencial, para o projeto kelseniano, ter posto em evidência a forma sistemática do ordenamento jurídico 
e ter sublinhado, na sua estruturação hierárquica, o lugar eminente da Constituição estatal que, na 
qualidade de fonte formal de toda a ordem de direito, é a única que torna possível o movimento 
continuamente criador do jus novum.”(Goyard-Fabre, 2007, p. 121-122) 

5 “Mas o fundamental da obra de [Charles] Beard [How capitalist is the Constitution?] vem a ser a 
constatação de não se poder falar numa constituição neutra em matéria econômica. Implícita ou 
explicitamente todas elas optam, acolhem e consagram um dado sistema que se dessume do conjunto de 
seus dispositivos.” (Nusdeo, 2010, p. 131) 

6  “Com isso [estruturação do Estado e direitos e garantias individuais], acreditava-se, o Estado estava 
domado ou sob controle. E, com essa contenção estatal estabeleceu-se uma distinção nítida e plana entre 
o plano do político e o plano do econômico. De que maneira? A resposta é muito simples: pela omissão. 
Ou seja, as constituições clássicas não politizaram a esfera do econômico. Não a alçaram explicitamente 
ao nível constitucional para lhe estabelecer esta ou aquela diretriz ou condição de funcionamento. 
Fizeram-no de maneira oblíqua ou até velada, pois ao limitarem drasticamente as investidas do Estado 
sobre a área própria aos particulares estavam, na realidade, assegurando a estes últimos todas as 
condições para movimentarem- a seu bel prazer os bens de produção ou de consumo, pois entre aquelas 
prerrogativas individuais encontravam-se todas as necessárias para pôr em marcha os mercados: a 
propriedade, em termos virtualmente absolutos, e a liberdade de profissão e de contrato, vale dizer, de 
iniciativa econômica.” (Nusdeo, 2010, p. 129-130) 
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Ao longo do século XIX e dos últimos 70 anos, a evolução do Direito 

Financeiro se vinculou sempre ao debate sobre a estruturação ideal da gestão 

econômica. 

Na distribuição da gestão entre o Estado e o setor privado, a questão do ótimo 

está ligada à melhor combinação possível da eficiência e criatividade nas 

atividades produtivas, da Justiça na repartição das rendas e da Liberdade em 

toda a estrutura social. (Vidigal, 1973, p. 157, grifo nosso) 

O conteúdo político das normas7 expresso no elemento histórico da regulação e 

na possibilidade de conhecimento objetivo da finalidade da regulação ou da norma é 

premissa para a análise jurídica funcional em conjunto com a estrutural do direito. 

A análise jurídica funcional em conjunto com a estrutural do direito é justificada 

teoricamente pela função do direito de organização do poder ou da estrutura de produção 

e distribuição de bens8, ou seja, de regulação da ação do Estado nas relações econômicas 

por normas-premiais, pelo incentivo, e normas-objetivo (Grau, 1976; Souza, 2003), pela 

direção, para alcance de finalidades cujo instrumento são as políticas públicas 

constituídas e estruturadas juridicamente. 

A função do direito de organização do poder ou da estrutura coativa foi 

complementada pela função de organização do poder ou da estrutura de produção e 

distribuição de bens, ou seja, pela regulação da ação do Estado no processo 

econômico ou nas relações de natureza econômica: 

[...] na passagem do Estado de direito para o administrativo, a função 

distributiva do direito cresceu enormemente, tanto que é impossível não se 

aperceber dela. E cresceu precisamente na medida em que faltou a não-

ingerência do Estado na esfera das relações econômicas, e a distribuição dos 

recursos (e não somente dos recursos econômicos) foi, em grande parte, 

                                                 
7 “Há, assim, uma inter-relação necessária e constante entre o interesse prevalente, a solução jurídica para 

sua tutela e as vidas, formas e métodos de conhecimento disponíveis aplicado à análise do fato 
normatizado.” (Chiara, 1986, p. 5) 

8 A expressão organização social da produção e da distribuição de bens é utilizada nesse trabalho para 
explicitar os elementos do conceito de economia, ou seja, o processo de produção e de distribuição de 
bens, dado a opção metodológica pelo conteúdo político e pelo elemento institucional do direito:  “Em 
ambas as decisões – a referente à escola ou à fábrica – e em ambos os sistemas – o de mercado e o 
coletivista -, a mola propulsora de qualquer decisão será a relação custo-benefício, a qual pode se 
manifestar diferentemente em um ou em outro caso, e em um ou outro sistema, mas cuja natureza é 
sempre a mesma: uma relação de natureza econômica. A produção de bens e a sua distribuição são fases 
de um mesmo processo econômico, uno em sua essência, sendo incorreto restringir tal denominação, a 
de econômico, apenas à produção, reservando a expressão social para decisões ligadas à distribuição da 
riqueza. A opção por uma ou por outra revelará apenas diferentes prioridades conferidas a necessidades 
diversas. Se tais prioridades estão certas ou erradas é outro problema, o qual, porém, não muda a natureza 
da decisão.” (Nusdeo, 2010, p. 94, itálico do autor) 
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subtraída ao antagonismo dos interesses privados, tendo sido assumida pelos 

órgãos do poder público. Essa transformação das tarefas do Estado explica, 

além de tudo isso, um outro fenômeno para o qual se chamou a atenção nessas 

últimas décadas: o aumento, como foi mencionado, do ‘consumo jurídico’, que 

produz e ao mesmo tempo reflete o fenômeno igualmente vistoso da inflação 

legislativa. (Bobbio, 2008, p. 98-99) 

A função de organização do poder ou da estrutura de produção e distribuição de 

bens pelo direito (Fonseca, 1996, p. 20) modificou o conteúdo das normas, cuja 

abrangência passou a incluir a implementação de finalidades e cuja utilização passou a 

ser instrumento de realização de políticas públicas. Tal modificação decorreu do modo 

como a coercibilidade9 é eficaz no processo econômico ou nas relações de natureza 

econômica.  

A implementação de finalidades move o motivo contido na norma para o futuro, 

ao prever um objetivo a ser alcançado, e não reprimir uma conduta já ocorrida (Jhering, 

2002, p. 16)10. A realização de políticas públicas pela técnica do direito mudou o conteúdo 

da norma pela correção e pela direção prospectiva de ações e de condutas para alcance de 

objetivos determinados, e não pela previsão de ações e de condutas para repressão (Grau, 

1978, p. 74)11: 

                                                 
9 “Ao estabelecer metas econômicas a serem atingidas, não pode o legislador pretender assegurar o seu 

cumprimento através da imposição de sanções penais, sem correr o risco grave de descumprimento e da 
impuni- bilidade (sic). A coercibilidade econômica se rege por parâmetros bem diferentes. O Estado, 
para atingir seus objetivos promocionais, para levar as empresas a aderir ao plano e aos programas por 
ele propostos, se vale de uma técnica nova para garantir o cumprimento da lei. As metas econômicas 
fixadas pelo Estado são mais eficazmente alcançadas através da imposição de sanções premiais. Aquelas 
empresas que aderem aos objetivos estabelecidos pelo governo são premiadas com a concessão de 
subsídios fiscais, de empréstimos favorecidos etc.” (Fonseca, 1996, p. 27-28, grifo nosso) 

10 “...A causa pertence ao passado, a finalidade, ao futuro. A natureza exterior, ao ser indagada sobre a 
causa de seus fenômenos, aponta para trás, enquanto a vontade assesta para frente; aquela responde com 
quia, esta, com ut. Contudo, esta afirmação não é no sentido de, na finalidade, inverte-se a ordem da 
criação universal, segundo a qual o que se quer determinar deve anteceder, na sucessão temporal, o 
determinado. A causa determinante pertence, aqui também, ao presente; aquilo que se quer determinar 
precede, igualmente, na sucessão temporal, o determinado. Trata-se da representação (finalidade) viva 
no agente e que o impele a agir, mas o conteúdo desta representação é constituído justamente pelo que 
o agente deseja obter no futuro, e, neste sentido, cabe afirmar que, no que tange à volição, o motivo 
prático reside no futuro.” (Jhering, 2002, p. 16) 

11 “A partir, no entanto, da adoção das técnicas de planejamento, que envolvem previsões de 
desenvolvimentos futuros como base para a tomada de decisões, começou a administração estatal a ser 
desenvolvida de modo prospectivo. No campo econômico, tendo em vista evoluções prováveis do 
processo, passou o Estado, prospectivamente, a encaminhar medidas de correção do seu rumo e 
direcionamento à realização de objetivos predeterminados. Isso implica, naturalmente, em que os atos 
de intervencionismo sejam não a resultante de fatos ocorridos, porém, mais do que isso, cumpram o 
papel de instrumento que vai moldar o comportamento econômico futuro, visando aproximá-lo a 
objetivos ideais.”(Grau, 1978, 74) 
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 [...] Essas políticas, contudo, não se reduzem à categoria das políticas 

econômicas; englobam, de modo mais amplo, todo o conjunto de atuações 

estatais no campo social (políticas sociais). A expressão ‘políticas públicas’ 

designa todas as atuações do Estado, cobrindo todas as formas de intervenção 

do Poder Público na vida social. E de tal forma isso se institucionaliza, que o 

próprio direito, neste quadro, passa a se manifestar como uma política pública 

– o direito é também, ele próprio, uma política pública. (Grau, 2014, p. 28) 

A previsão do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 

orçamentária no ordenamento jurídico brasileiro é uma evidência normativa do 

cumprimento pelo direito de função de regulação dos instrumentos financeiros, cujo 

conteúdo é o efeito do fluxo de recursos públicos na organização social da produção e da 

distribuição de bens12 (ou seja, no processo econômico ou nas relações de natureza 

econômica), e cuja forma é a presença de elemento prospectivo contido na norma para 

alcance de finalidade no futuro:  

A CF não proclama explicitamente o princípio do equilíbrio orçamentário, 

embora o recomende em diversos dispositivos. A própria Emenda 

Constitucional de Revisão nº 1, de 1994, que criou o Fundo Social de 

Emergência, disse que o seu objetivo era o de ‘saneamento financeiro da 

Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica’, fórmulas próximas do 

conceito de equilíbrio orçamentário, mas que com este não se confundem. Nem 

mesmo a mudança do apelido para Fundo de Estabilização Fiscal (EC 10/96 e 

EC 17/97) houve a assimilação pelo conceito de equilíbrio orçamentário. Até 

porque estampar o princípio claramente na Constituição seria uma demais, pois 

o equilíbrio orçamentário depende da conjuntura econômica e não de 

preceitos jurídicos. Regras positivas de limitação de endividamento, de 

transparência orçamentária e de controle de gastos, como algumas constam da 

CF, é que podem conduzir ao equilíbrio orçamentário. Por isso mesmo 

justificou-se o desaparecimento, na Emenda Constitucional nº 1, de 1969, do 

princípio do equilíbrio financeiro que era proclamado no art. 66 da 

Constituição de 1967, em sua redação originária (‘o montante da despesa 

autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total das 

receitas estimada para o mesmo período) e no seu §3º (‘se no curso do exercício 

financeiro a execução orçamentária demonstrar a probabilidade de déficit 

superior a dez por cento do total da receita estimada, o Poder Executivo deverá 

                                                 
12  “Toda política pública, com efeito, enquanto programa de ação governamental financiado com recursos 

públicos, deve concretizar-se nas três modalidades de orçamento previstas na Constituição do Brasil: o 
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais (art. 165, CF). O primeiro deles, 
aliás, representa a síntese do conjunto de políticas públicas a cargo de cada unidade da federação.” (Silva, 
2008, p. 119) 
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propor ao Poder Legislativo as medidas necessárias para restabelecer o 

equilíbrio orçamentário’). (Torres, 2008, p. 174, grifo nosso) 

A análise jurídica funcional em conjunto com a estrutural do direito é justificada 

teoricamente pelo elemento organizacional da técnica13 do direito. 

A estrutura criada pela regulação do direito determina uma direção a uma 

realidade social - contratos, crime, administração pública, sistema financeiro, propriedade 

intelectual, dentre muitas outras - ao representar o dever-ser. A regra estruturadora passa 

a ser a medida de ações e condutas, ou seja, passa a ser a norma, cuja finalidade é 

“operatória” e cuja vocação é “instrumental”, independente de conteúdo axiológico ou 

valorativo intrínseco. (Goyard-Fabre, 2007)14. Não obstante, ao orientar e direcionar 

relações sociais pela presença de temas, procedimentos, meios, fins, pressupõe um juízo 

sobre o valor e a adequação de cada um para uma sociedade historicamente situada. 

Os elementos de orientação e de direção abrangidos pelo direito estão 

genericamente contidos na noção de regime, “em geral, orientação ou direção; em 

particular, orientação ou direção do Estado, o governo.[N.A.]”(Abbagnano, 2007, p. 

988), ou “[...] o encadeamento de regras aplicáveis a determinada situação, uma vez 

deflagrada a hipótese de incidência normativa [...]” (Bucci, 2013, p. 259-60) 

A análise jurídica funcional em conjunto com a estrutural do direito15 é 

justificada teoricamente pelo conteúdo político das normas expresso no contexto histórico 

da regulação e na possibilidade de conhecimento objetivo do conteúdo político da 

                                                 
13 “[...] Na história do pensamento filosófico, sucederam-se ou entrecruzaram-se quatro concepções 

fundamentais sobre a validade do Direito: 1ª. a que considera que o Direito positivo (conjunto dos 
Direitos que as várias sociedades humanas reconhecem) baseia-se num Direito natural eterno, imutável 
e necessário; 2ª. a que julga o Direito fundado na moral e o considera, portanto, uma forma diminuída 
ou imperfeita de moralidade; 3ª. a que reduz o Direito à força, ou seja, a uma realidade histórica 
politicamente organizada; 4ª. a que considera o Direito como uma técnica social.” (Abbagnano, 2007, p. 
328) 

14 “[...]Assim, a regra jurídica, trate-se da lei, de um artigo do Código, de um regulamento administrativo..., 
ao enunciar o que deve ser, apresenta-se como o que dá a medida da ação: é sua norma. O ato do 
legislador e, sob sua autoridade geral, todos os atos jurisladores são, nessa perspectiva, atos prescritivos 
geralmente ditos atos normativos. 

 Deve-se evitar equívocos a esse respeito: a ‘normatividade’ deles não significa que, portadores de 
‘valor’, eles tenham uma conotação axiológica. Significa antes que têm uma finalidade operatória e uma 
vocação instrumental as regras de direito, entendidas em sentido estrito, têm uma função diretiva. 
[...]”(Goyard-Fabre, 2007, p. 131) 

15  [...] Enfim, se quisermos deduzir uma consideração final, tal seria que a análise estrutural, atenta às 
modificações da estrutura, e análise funcional, atenta às modificações da função, devem ser 
continuamente alimentadas e avançar lado a lado, sem que a primeira, como ocorreu no passado, eclipse 
a segunda, e sem que a segunda eclipse a primeira como poderia ocorrer em uma inversão das 
perspectivas a que os hábitos, as modas, o prazer do novo pelo novo, são particularmente favoráveis. 
(Bobbio, 2008, p. 113) 
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regulação ou da norma; pela modificação do conteúdo das normas, cuja função passou a 

ser a organização do poder econômico, cuja abrangência passou a incluir a implementação 

de finalidades e cuja utilização passou a ser instrumento de realização de políticas 

públicas; e pelo elemento organizacional da técnica do direito expresso na orientação e 

na direção da regulação. 

 

1.2 Organização da produção e da distribuição de bens pelo mercado e pelo Estado 

e atividade financeira 

 

A definição do campo da finança pública16 condiciona a produção de 

conhecimento nas ciências jurídicas. A divergência em finança pública sobre o conteúdo 

do conceito de atividade financeira determina inferências jurídicas sobre a regulação 

financeira. A depender do juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência do 

mercado e do Estado na organização social da produção e da distribuição de bens, ou seja, 

nas relações econômicas, o conteúdo conceitual dos recursos utilizados nas finanças 

públicas podem ser receitas e despesas, dinheiro, ou moeda e crédito.  

Parte da literatura atribui à denominada economia mercantilista o juízo de 

necessidade, produtividade e eficiência de ambos mercado e Estado para a organização 

social da produção e da distribuição de bens.  

Sob esse pressuposto, de um ente necessário e produtivo, define-se a atividade 

financeira pela obtenção de recursos para satisfação de despesas necessárias à promoção 

de exportação, à restrição de importação, ao fomento à manufatura, ao incentivo ao 

comércio interno (Nunes, 2007, p. 302; Oliveira, 2009, p. 66). 

                                                 
16 Mukai, 1978, p. 2. 
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Parte da literatura atribui à denominada economia liberal17 ou clássica o juízo 

de necessidade, produtividade e eficiência do mercado para a organização social da 

produção e da distribuição de bens18 19.  

Sob esse pressuposto, do Estado como ente necessário, mas improdutivo e 

ineficiente20, define-se a atividade financeira pela obtenção de recursos para satisfação de 

um mínimo de despesas absolutamente necessárias para o provimento pelo Estado de 

ordem, segurança nacional (Oliveira, 2009, p. 66; Baleeiro, 2010, p. 30), justiça, e mais 

ampliadamente, emissão de moeda em regime de monopólio (Chiara, 1986, p. 18), 

codificação de normas (Grau, 2015, p. 25), uniformização de pesos e de medidas, 

construção de vias e de infraestrutura de mobilidade (Vidigal, 1973, p. 39; Nunes, 2007, 

p. 342). 

Parte da literatura atribui à denominada economia socialista o juízo de 

necessidade, produtividade e eficiência do Estado para a organização social da produção 

e da distribuição de bens.  

Sob esse pressuposto, de desnecessidade, improdutividade e ineficiência do 

mercado, define-se a atividade financeira pela obtenção de recursos para satisfação de 

despesas necessárias para a produção e para a distribuição de bens, podendo ser expressas 

pelo provimento exclusivo pelo Estado da atividade e dos processos produtivos através 

do planejamento (Grau, 1978, p. 115) ou em grau parcialmente elevado da atividade e 

dos processos produtivos, restando parte dos processos produtivos ao mecanismo de 

preços do mercado (Jarach, 1985, p. 66). 

Parte da literatura atribui à denominada economia keynesiana ou 

desenvolvimentista o juízo de necessidade, produtividade21 e eficiência de ambos 

                                                 
17 “Não se pode entender o liberalismo, sem conhecimento de economia. O liberalismo é, pois, economia 

aplicada; é programa político social, baseado em fundamentos científicos.[...]”(Mises, 2010) 
18 “[...]A influência da escola clássica [Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, MacCulloch e Nassau 

Junior] tem como princípios cardeais as chamadas ‘finanças neutras’, isto é, a maior ausência possível 
do Estado na economia. O Estado é o ‘mal necessário’. ‘Laissez faire, laissez passer, laissez aller’, eis o 
lema que se difundiu e que hoje caracteriza a corrente.” (Silveira, 1960, p. 42) 

19 “Contemporâneamente, na Alemanha, um grupo de notáveis escritores se esforçam por fornecer os 
contornos definitivos da Ciência das Finanças, independentizando-a da Economia Política. Entre eles, 
se pode citar a MALCHUS, JACOB e RAU, com a sistematização subsequente feita por ADOLF 
WAGNER ‘livro clássico e de repercussão mundial.’”(Silveira, 1960, p. 42) 

20 “[...] Así, para la escuela clásica inglesa (Smith, Ricardo, Mac Culloch, Mill) y sus continuadores, la 
acción del Estado se traduce em um consumo improductivo, pues al intensificar la presión tributaria 
sustrae a los particulares una porción de renta que podría utilizarse en nueva producción de bienes.[...]” 
(Fonrouge, 1977, p. 5) 

21 “De outro lado, a versão de que o Estado adapta suas receitas às despesas só seria verdadeira sob as 
suposições da doutrina clássica. Para os clássicos da Finança, ante suas teses do Estado improdutivo e 
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mercado e Estado para a organização social da produção e da distribuição de bens. 

(Matias-Pereira, 2009, p. 52; Vidigal, 1995, p. 21)22.  

A ideia central é a eficiência do uso pelo Estado de recursos para modificação 

da atividade econômica pela alocação de bens, distribuição de rendas e estabilização da 

produção, do emprego e de preços (Musgrave, 1974, p. 46-7; Matias-Pereira, 2009, p. 52; 

Giambiagi, 2011, p. 10). A expressão dessa abordagem é a inclusão do gasto público no 

campo das finanças públicas ou no conteúdo do conceito de finanças públicas como 

função da atividade financeira (Oliveira, 2008, p. 84). 

Sob essa premissa, de entes necessários, produtivos e eficientes, define-se a 

atividade financeira pela obtenção de recursos para satisfação de despesas necessárias 

para o cumprimento das funções do Estado, podendo ser expressas no provimento pelo 

Estado não somente de ordem, segurança nacional, justiça, e mais ampliadamente, 

emissão de moeda em regime de monopólio, codificação de normas, uniformização de 

pesos e de medidas, construção de vias e de infraestrutura de mobilidade, mas também 

modificação do processo econômico de produção, preço, emprego e crescimento 

econômico (Matias-Pereira, 2009, p. 116-7)23 24, pelo uso de moeda e de crédito 

originados de tributos e de atividade produtiva ou empresarial, e de empréstimos e 

senhoriagem25 (Vidigal, 1973, p. 119 e 156-7). 

                                                 
encarado como um mal necessário, as despesas deveriam ser tão pequenas quanto possíveis e as receitas 
apenas as necessárias para cobrir a despesa: adaptar-se-iam, pois, as receitas às despesas inarredáveis.” 
(Vidigal, 1973, p. 38-9) 

22 “[...] Keynes deu ênfase ao papel do Estado mediante as políticas monetárias e, principalmente, fiscal, 
para promover um alto nível de emprego na economia. 

 Como já foi comentado, o funcionamento do sistema de mercado não é, por si só, capaz de assegurar 
altos níveis de emprego, estabilidade dos preços e altas taxas de crescimento econômico. Sendo assim, 
a intervenção do governo pode ser importante no sentido de proteger a economia de flutuações bruscas, 
caracterizadas por alto nível de desemprego e/ou alto nível de inflação. Para isso, os principais 
instrumentos macroeconômicos à disposição do governo são as políticas fiscal e monetária.” (Giambiagi, 
2011, p. 15) 

23 “Tantos dados se superpuseram, que a idéia do ciclo foi progressivamente substituída pela da 
multiplicidade de flutuações econômicas; manteve-se viva, porém e em verdade ganhou ao longo dos 
anos significação e forças, a idéia de que o Estado pode exercer ação compensatória das flutuações.” 
(Vidigal, 1973, p. 122) 

24 “Supondo que as flutuações da economia decorram de uma insuficiência ou de um excesso de demanda 
agregada, o controle da demanda é a forma de intervenção do governo mais indicada para garantir a 
estabilidade do sistema econômico. O governo age sobre a demanda agregada da economia para manter 
altas taxas de crescimento e de emprego e baixa inflação.” (Giambiagi, 2011, p. 15) 

25 “[...] Em termos mais específicos, isto é, quando relacionada com a emissão de moeda, a senhoriagem é 
a receita obtida por aqueles que têm o poder de emitir, decorrente da diferença entre o valor de face da 
moeda e seu custo de produção, que inclui o valor do metal correspondente (ouro, prata, bronze etc.) e 
o trabalho de cunhagem propriamente dito. [...] Do ponto de vista interno de cada país, onde a moeda é 
fiduciária, o recurso à emissão de papel-moeda é uma forma de obter receita para o Tesouro por meio da 
senhoriagem, embora provocando impactos inflacionários imediatos. Essa forma de obtenção de 
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A divergência sobre o conteúdo do conceito de atividade financeira é a origem 

da qualificação da receita como fiscal, utilizada para satisfação de despesas necessárias 

para o provimento pelo Estado de ordem, segurança e justiça, dentre outras, externas ao 

processo econômico, “[...] à produção e distribuição de bens[...]” (Nusdeo, 2010, p. 174; 

Baleeiro, 2010, p. 10-11), ou como extrafiscal, utilizada para modificação do processo 

econômico de produção, preço, emprego e crescimento econômico, pelo uso de moeda e 

de crédito originados de tributos e de atividade produtiva ou empresarial, e de 

empréstimos (Silveira, 1960, p. 25; Hansen, 1945, p. 131). 

Los problemas esbozados en los parágrafos precedentes nos conducen a 

examinar una cuestión que preocupa a los financistas y que ha motivado 

discrepâncias, acentuadas en los últimos tempos al intensificarse los aspectos 

económicos y sociales de la actividad financeira. Nos referimos a la oposición 

entre neutralismo e intervencionismo de las finanzas públicas; o, como también 

se dice, si ellas deben proponerse exclusivamente la obtención de recursos (fin 

fiscal) o si, además, les corresponde perseguir finalidades de naturaleza 

económica y social (fines extrafiscales). 

Fácil es advertir que el asunto reconoce su origen en la misión que se atribuya 

al Estado.[…] (Fonrouge, 1977, p. 15) 

Tal diferenciação é uma das origens da consideração ontológica e neutra do 

estudo das receitas pela Economia e Finança Pública (Oliveira, 2008, p. 85; Baleeiro, 

2010, p. 9), e axiológica e finalística do estudo das receitas pela denominada Política 

Econômica e Fiscal (mais especificamente, as utilizadas para modificação da produção, 

preço, emprego e crescimento econômico) (Silveira, 1960, p. 58; Matias-Pereira, 2009, 

p. 52)26 27.  

O conteúdo do conceito de atividade financeira é opção política variável em 

função de juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência do mercado e do Estado 

                                                 
recursos constitui um imposto (inflacionário) de fácil e barata cobrança, o que tem levado muitos 
governos a apelar para a sua utilização, especialmente nos países latino-americanos nas últimas 
décadas.[...]” (Sandroni, 1999, 552) 

26  “[...] O que acontece, em geral, é que financistas são também economistas, e as obras de Economia (e 
vice-versa) continuam a influenciar os institutos financeiros. E é exemplo frisante a obra de KEYNES, 
basicamente de Economia, mas que determinou uma revolução no âmbito das finanças públicas, dando 
considerável impulso à corrente que propugna pela maior amplitude das funções extrafiscais do 
orçamento.” (Silveira, 1960, p. 25, grifo nosso) 

27 “Surge, pues, uma nueva finalidad de la política fiscal, vigorosamente atacada por unos, ferreamente 
defendida por otros, y destinada a asegurar la ocupación plena de los factores de la producción. Esta 
política supone un aumento consideráble de los gastos públicos. Algunos quieren financiarlos por 
entero mediante impuestos progressivos una vez logrado un nível pleno de ingresos, y ‘nivelar el 
presupuesto’ de este modo; mientras que otros opinan que debería financiarse, en parte, mediante el 
aumento progressivo de la deuda pública.[...]” (Hansen, 1945, p. 131, grifo nosso) 
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na organização social da produção e da distribuição de bens. A regulação pelo direito 

não é neutra, é sempre finalística, porque a própria organização social da atividade de 

produção e de distribuição de bens entre mercado e Estado não é neutra.28  

Não é neutra porque a estruturação pelo direito da organização da produção e da 

distribuição de bens, ou seja, do processo econômico ou das relações de natureza 

econômica, ao conter um juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência de 

mercado e de Estado, determina uma (ou mais de uma) dentre outras opções possíveis, 

hierarquiza um (ou mais de um) dentre outros valores possíveis, determina um (ou mais 

de um) dentre outros meios ou instrumentos aptos à realização do fim (ou dos fins) 

contidos nas opções e nas valorações escolhidas. 

Sobre a função do direito de organização da produção e da distribuição de bens: 

[...] Há somente de se perguntar por que tradicionalmente essa função não foi 

tão claramente percebida e por que quem a percebe agora assume ares de quem 

faz uma descoberta. É surpreendente o peso que exerceu a concepção 

privatista da economia e a correspondente concepção negativa do Estado 

na determinação comum do conceito de direito. Com base na concepção 

privatista da economia, a distribuição dos bens ocorre na esfera das relações 

entre os indivíduos ou grupos em concorrência entre si, e do direito (sub specie 

de direito privado) tem apenas as funções de facilitar o estabelecimento dessas 

relações, de garantir a sua continuidade e segurança e de impedir a dominação 

recíproca. Estreitamente ligada à concepção privatista do direito está a 

concepção negativa do Estado, segundo a qual este não tem ingerência alguma 

nas relações econômicas e, portanto, a sua função torna-se exclusivamente 

prover a manutenção da ordem, por normas imperativas e coativas, isto é, pelo 

direito. E, uma vez que esta é a função específica do direito penal, segue-se 

que a parte é trocada pelo todo. (Bobbio, 2008, p. 97, grifo nossso) 

                                                 
28 “Mas o Estado, ao intervir, na vida econômica, modificando e alterando a conjuntura, pretende alcançar 

um fim. Essa intervenção não significa apenas uma orientação com um fim em si mesma. É um meio. 
Uma política fiscal, com base numa política econômica. A intervenção visa, precipuamente, seja ou 
restabelecer os princípios da liberdade econômica, ou favorecer a produção, criar as condições gerais da 
infraestrutura [...]” (Silveira, 1960, p. 55)  

 “[...]O fato econômico que, ultimamente, têm chamado a atenção dos economistas como o mais 
característico da atividade econômica – a troca – que ocorre desde as mais remotas eras históricas, hoje 
está longe de ser um fato inter-individual. Não só o meio em que êle se realiza é o social, como, e 
principalmente, se produz sob determinada organização política, sob regime peculiar, e, em quase todas 
as ocasiões, é disciplinado por disposições legais. O que há, pois, são atividades preponderantemente do 
âmbito individual, com as há de âmbito predominantemente social e, finalmente, as que interessam à 
esfera pública ou são dela decorrentes.” (Silveira, 1960, p. 36) 
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Em momento posterior29, outras teorias influenciam a definição do campo da 

finança pública pela determinação do conteúdo do conceito de atividade financeira em 

função de um juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência do mercado e do 

Estado na organização social da produção e da distribuição de bens. 

Parte da literatura atribui à vertente da economia neoclássica denominada 

escolha pública30 o juízo de necessidade, produtividade e eficiência do mercado para a 

organização social da produção e da distribuição de bens.  

Inicialmente, a teoria reconhece uma similaridade entre as formas de 

organização social da produção e da distribuição de bens pelo mercado e pelo Estado; em 

seguida, pressupõe, a despeito da similaridade, a existência de falhas e ineficiências do 

Estado na organização social, irracionais do ponto de vista econômico, para determinar a 

absoluta desnecessidade, improdutividade e ineficiência dele.  

Sob esse pressuposto, do Estado como ente desnecessário, improdutivo e 

ineficiente, define-se a atividade financeira pela obtenção de recursos mínimos (em grau 

menor que os recursos considerados necessários pela economia liberal ou clássica) 

(Affonso, 2003, p. 87) para satisfação de despesas necessárias ao provimento pelo Estado 

de ordem, segurança nacional, justiça31. Sob o pressuposto da necessidade, da 

produtividade e da eficiência, define-se a função quase exclusiva do mercado de 

organização da produção e da distribuição de bens, e a função do Estado de regulação do 

mínimo possível da produção e da distribuição de bens e do setor público segundo regras 

inspiradas em princípios de organização do mercado (Affonso, 2003; Nusdeo, 2012, p. 4-

5). 

                                                 
29 “Os anos 60 e 70 caracterizaram-se por um período de expressivos aumentos na participação do setor 

público na economia, particularmente no que diz respeito aos países desenvolvidos. Esta elevação do 
gasto foi também acompanhada por um aumento do déficit e da dívida pública, também em porcentagem 
do PIB. A partir de meados dos anos 80 diversos países deram início a processos de ajustamento das 
contas públicas. Na maioria das experiências exitosas, estes processos foram acompanhados pela 
mudança ou introdução de regras fiscais. A título de exemplo podemos citar a Nova Zelândia, a União 
Européia e os Estados Unidos.” (Guardia, 1999, p. 62) 

30 Para a teoria da Escolha Pública (Public Choice), o papel do Estado deve ser mínimo, pois a atuação 
estatal seria incapaz de tornar a economia mais eficiente, na medida em que geraria falhas maiores que 
as do mercado. A utilização de dispêndios públicos como instrumento da política econômica seria 
naturalmente ineficiente e dispendiosa, incapaz de conduzir ao equilíbrio econômico e à eficiência do 
sistema, a justificar o controle do Estado (Oliveira, 2009, p. 246).  

31  As despesas necessárias ao provimento dessas funções foram também relativizadas pela teoria da 
escolha pública, segundo juízo da vertente neoinstitucionalista e da nova economia política (Affonso, 
2003, p. 87). 
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Parte da literatura atribui às vertentes da economia neoclássica denominadas 

neoinstitucionalista e da nova economia política32 o juízo de necessidade, 

produtividade e eficiência do mercado e do Estado.  

Assim como a escolha pública, a teoria reconhece uma similaridade entre as 

formas de organização social da produção e da distribuição de bens pelo mercado e pelo 

Estado; em seguida, dado um juízo de necessidade, produtividade e eficiência em graus 

diferentes de ambos mercado e Estado, atribui ao mercado a função de organização da 

produção e da distribuição de bens, e redefine as funções do Estado, de constituição e 

conformação jurídica de instituições para estímulo da concorrência e da liberdade no 

mercado e de introdução de estruturas jurídicas de incentivo à concorrência no interior do 

Estado33 (Affonso, 2003, p. 78). 

Parte da literatura atribui às teorias econômicas atuais o juízo de necessidade, 

produtividade e eficiência de ambos mercado e Estado para a organização social da 

produção e da distribuição de bens. A divergência se refere ao conteúdo da organização 

a ser realizada: enquanto a atribuição do Estado seria a correção de imperfeições do 

mercado para neo-keynesianos, seria a criação de incentivos econômicos para novos 

institucionalistas (Boyer, 1999), esta última atribuição evidenciada abaixo: 

Por um lado, os teóricos, mesmo os liberais, e os organismos internacionais, 

observando por exemplo a transformação da economia soviética (World Bank, 

1996), reconhecem que o Estado tinha uma responsabilidade essencial na 

construção das instituições necessárias ao florescimento do mercado e do 

espírito de empresa: a existência de uma unidade monetária estável, um 

sistema de pagamento eficaz, uma codificação da contabilidade, um 

direito comercial, um sistema jurídico estável e o monopólio pelo Estado 

da coerção legítima, e um mínimo de infra-estrutura de transporte e de 

comunicação garantindo a unidade do território nacional, são as condições 

necessárias ao estabelecimento do mercado. (Hollingsworth & Boyer, 1997 

apud Boyer, 1999, itálico do autor, grifo nosso) 

                                                 
32 Com origem na teoria da Escolha Pública, as teorias do Neointitucionalismo e da Nova Economia 

Política atribuem ao Estado um papel de intervenção como estruturador do mercado, por meio de 
provisão de regras, de estímulo à criação de instituições independentes e de fomento e incentivo ao 
funcionamento eficiente do setor privado e do setor público (Affonso, 2003, p. 146-7). Sob essa 
perspectiva estariam inseridas normas de responsabilidade fiscal para controle de déficits públicos e 
normas para controle de equilíbrio patrimonial para garantia da sustentabilidade da dívida pública 
(Oliveira, 2009, p. 61). 

33 Tanto Affonso quanto Bucci afirmam a esterilidade da contraposição entre mercado e Estado, sendo 
relevante qual mercado e qual Estado. (Affonso, 2003, p. 97; Bucci, 2013, p. 27) 
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As normas jurídicas de organização social da atividade de produção e de 

distribuição de bens, porque representam um juízo34 sobre a necessidade, produtividade 

e eficiência do mercado e do Estado, ou, em outras palavras, porque o conteúdo delas é 

uma opção política variável em função de juízo sobre a necessidade, produtividade e 

eficiência do mercado e do Estado na organização social do processo econômico ou das 

relações de natureza econômica, possuem elementos ontológicos e axiológicos 

integrados, ainda que em tese didaticamente distinguíveis; por extensão, as normas sobre 

ingresso de recursos de tributos e de atividade produtiva ou empresarial, e de empréstimos 

e senhoriagem para provimento pelo Estado de ordem, segurança e justiça, na mesma 

medida que as normas sobre modificação do processo econômico de produção, preço, 

emprego e crescimento econômico. 

A depender do juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência do mercado 

e do Estado na organização social da produção e da distribuição de bens, ou seja, no 

processo econômico ou nas relações econômicas, o conteúdo conceitual dos recursos 

utilizados nas finanças públicas podem ser receitas e despesas, dinheiro, ou moeda e 

crédito.  

A ideia central da delimitação do campo da finança pública é a gestão de recursos 

de ingressos de tributos e de atividade produtiva ou empresarial, e de empréstimos, para 

satisfação de necessidades públicas pelo gasto (Abraham, 2013, p. 9; Deodato, 1984, p. 

6; Barros, 1991, p. 28; Fasiani, p. 1962, p. 35; Fonrouge, 1977, p. 26: Franco, 1974, p. 

3235; Griziotti, 1959, p. 336, Villegas, 2007, p. 14; Harada, 2011, p. 4; Oliveira, 2011, p. 

95; Torres, 2008, p. 3. Os recursos utilizados para provimento de bens e serviços 

considerados públicos são fiscais, e os para modificação do processo econômico de 

produção, preço, emprego e crescimento econômico, extrafiscais. (Hansen, 1945, p. 131; 

Silveira, 1960, p. 43; Baleeiro, 2010, p. 9 e 10-11; Matias-Pereira, 2009, p. 116-7; Jarach, 

1985).  

                                                 
34  “[...] Naturalmente, o plano econômico deve ser informado por uma orientação política. Êste é um fato 

incontroverso. [...]” (Silveira, 1960) 
35 “Dir-sei-á que o fenômeno financeiro consiste na utilização de bens ou meios próprios por parte de uma 

entidade pública a fim de satisfazer necessidades da colectividade.” (Franco, 1974; itálico do autor). 
36 Entretanto, o autor especifica os recursos públicos ou meios econômicos das finanças, quais sejam, 

moeda, espécie (produto) e serviço (Griziotti, 1959, p. 30). 
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Parte da literatura especifica ou analisa as receitas e as despesas, ou, 

sinteticamente, o conteúdo dos recursos de ingressos de tributos e de atividade produtiva 

ou empresarial, e de empréstimos, os quais são objeto da delimitação do conceito de 

finança pública, como dinheiro (Nogueira, 1969, p. 25; Baleeiro, 2010, p. 25), mas não 

prossegue em efeitos ou consequências jurídicas da especificação (Vidigal, 1973). 

Parte da literatura especifica ou analisa o conteúdo dos recursos de ingressos de 

tributos e de atividade produtiva ou empresarial, e de empréstimos, os quais são objeto 

da delimitação do conceito de finança pública, para determina-los instrumentos de 

troca, quais sejam, moeda e crédito (Vidigal, 1973, p. 59; Danton, 1970, p. 29)37, cuja 

palavra financeiro encontra sua origem38 39 40 41 42. A consequência da especificação é a 

consideração do efeito de moeda e crédito na produção e na distribuição de bens, ou seja, 

no processo econômico ou nas relações de natureza econômica (Vidigal, 1973, p. 50). 

A especificação do conteúdo dos recursos geridos pelo Estado em moeda e 

crédito delimita o campo da finança pública43: 

Em relação à moeda e ao crédito as demonstrações de Schumpeter e Keynes 

aliadas às imposições nascidas da situação de guerra que haviam revelado a 

necessidade de medidas de proteção da moeda, em termos de controle das 

                                                 
37 “A declaração tautológica de que o Direito Financeiro se ocupa da ordenação de atividade financeira do 

Estado nada acrescentará ao nosso conhecimento: a presença, no corpo da definição, de palavra que 
integra a expressão a definir, mantém viva a indagação anterior e irrevelada a estrutura e a natureza do 
campo financeiro.” (Vidigal, 1973, p. 56) 

38 “Introduza-se [...] um setor como o acima indicado, chamado financeiro porque não trabalha com bens 
mas apenas com moeda ou ativos financeiros que, por alguma forma, a representam e podem nela se 
transformar.[..]”(Nusdeo, 2010, Curso de economia introdução ao direito econômico)306 

39 “Em finanças privadas, portanto, como em finanças públicas, os fatos que chamamos financeiros se 
caracterizam pela invariável presença de moeda ou de crédito.” (Vidigal, 1973, p. 35-6) 

40 “Nas modernas comunidades civilizadas, a receita e a despesa dos poderes públicos consistem quase 
exclusivamente de entradas e pagamentos em dinheiro. A palavra finanças significa assuntos de 
dinheiroe sua administração, e finanças públicas, no seu sentido moderno, pressupõe a existência de uma 
economia de dinheiro.” (Danton, 1970, p. 29) 

41 Contra: “A origem da palavra ‘finanças’ é controvertida. Para alguns autores, vem da palavra inglesa 
‘fine’, que se refere ao pagamento de multas. Outros a relacionam ao termo alemão ‘finden’, relativo a 
encontrar. Para Benvenuto Griziotti, o substitutivo finanças provém do latim medieval ‘financia’ e indica 
os diferentes meios necessários para os gastos públicos e a realização dos fins do Estado. Esclaree latino 
‘finire’, que gerou posteriormente, em latim medieval, o verbo ‘finare’ e o termo ‘finatio’. Este último 
teve seu significado mudado através dos tempos.” (Abraham, 2013, p. 9) 

42 Parcialmente contrário, dado a menção à generalização do termo para o uso de moeda: “Su nombre 
[Ciencia de las Finanzas] parece derivar de la palavra latina finis, que significa fim, terminación de algo, 
pago en los negocios del Estado. Su uso se ha generalizado, en el campo de los negocios, para significar 
transaciones monetarias. Su estudio abarca las rentas y los gastos públicos, las deudas de los estados y 
los problemas de la administración financiera, que compreende los problemas del presupuesto, su control 
y la labor legislativa, con las modalidades propias de cada país.” (Ahumada, 1948, p. 46) 

43 “Definimos por isso as Finanças Públicas como a Ciência que estuda a utilização e o funcionamento dos 
instrumentos de troca, no âmbito do Estado, e as repercussões sociais pertinentes.” Vidigal, 1973, p. 52) 
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reservas cambiais, explicam a adoção de soluções constitucionais, legais e 

regulamentares que conferem a definitiva integração da moeda e do crédito 

como objeto de ação do Estado, a exigir-lhe tarefas ainda desconhecidas ao 

tempo da formulação do modelo liberal.” (Chiara, 1986, p. 98, grifo nosso) 

A gestão pelo mercado ou pelo Estado de recursos de moeda e de crédito no 

processo econômico ou nas relações de natureza econômica é objeto de um juízo de 

necessidade, produtividade e eficiência, pois, de um lado, são instrumentos de ação sobre 

a produção e a distribuição de bens, ou seja, sobre o processo econômico ou as relações 

de natureza econômica (Hugon, 1973, p. 117) e, de outro, representam e podem se 

transformar em bens (Nusdeo, 2010)44 45. 

A assunção pela regulação jurídica de uma opção política determinada em 

função de um juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência de ambos mercado e 

Estado na organização social da produção e da distribuição de bens, ou seja, no processo 

econômico ou nas relações econômicas, pode estabelecer a moeda e o crédito como 

conteúdo conceitual dos recursos e pode delimitar o campo da finança pública e de parte 

do direito financeiro. 

A expressão material da organização pelo Estado da modificação da produção e 

da distribuição de bens por moeda e crédito é o orçamento público46 e a expressão 

normativa, as leis orçamentárias47. 

 

                                                 
44 “O regime de troca multilateral só se implantou e só se generalizou fundado em dois instrumentos: 

moeda e crédito. Moeda é o instrumento de troca atual e multilateral de bens presentes. O crédito 
incorpora, ao universo das trocas, mercadorias a serem produzidas, serviços a serem prestados e atos 
futuros.” (Vidigal, 1976, p. 178, grifo nosso) 

45  “Vê-se, do exposto até o presente momento, que o mercado financeiro e de capitais é aquele em que 
são negociados instrumentos financeiros ou em que se estabelecem relações de conteúdo financeiro 
visando, fundamental mas não exclusivamente, dois fins nem sempre concomitantes: a repartição de 
riscos e o financiamento das atividades econômicas. Como se viu, tal mercado cumpre as suas funções 
a partir de uma progressiva ‘financeirização’ das relações econômicas, ou seja, de um processo pelo qual 
essas relações são, em certa medida, ‘monetizadas’ e incorporadas a instrumentos negociáveis, para os 
quais se provê uma certa liquidez.”(Yazbek, 2007, p. 131-132) 

46 “A finança pública se ocupa da utilização dos instrumentos de troca, no âmbito do Estado. O orçamento 
financeiro programa essa utilização. O ordenamento monetário se dirige aos fluxos dos próprios 
instrumentos de troca, visando a condicionar tanto os entes públicos como o setor privado. O orçamento 
monetário visa a programar essa utilização.” (Vidigal, 1995, p. 143) 

47 “Hoje, entretanto, o problema ampliou-se consideràvelmente devido ao fato da moeda não ser mais 
tomada como um elemento neutro mas ativo – não se trata mais somente de sua adaptação mas de sua 
ação sôbre a economia.” (Hugon, 1973, p. 115) 
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1.3 Instituição e direito 

 

O elemento de organização social é desenvolvido pela teoria do direito como 

instituição.  

A instituição como categoria de análise científica é utilizada pelas ciências 

humanas – sociologia, política, economia, administração, direito, dentre outras48. 

O uso da instituição como categoria nas ciências humanas evidencia os efeitos 

sobre a organização social de um conjunto de estruturas estáveis, pela centralidade da 

interação dos campos político e técnico-jurídico (Bucci, 2013, p. 35), e as conexões entre 

campos ou objetos de conhecimento da sociologia, política, economia, administração, 

direito, dentre outras, pela abordagem focada no papel das instituições na transformação 

das relações sociais (Coutinho, 2015, p. 183-4)49.  

O direito é compreendido segundo as categorias da norma, da relação e da 

instituição, pois a complexidade do objeto da ciência que o estuda abrange a integração 

de elementos de liberdade, coerção, vontade, utilidade, valor, regra, organização. 

(Vidigal, 1973, p. 71; Vidigal, 1976, p. 12-3). Dado que a categoria da instituição é 

utilizada na presente pesquisa para evidenciar o elemento de integração ou de conjunto 

de estruturas estáveis, a determinação da primazia entre teorias jurídicas não é relevante, 

no que a tese de Bobbio pode ser considerada válida: 

Pode-se acrescentar ainda a seguinte consideração: as três teorias não se 

excluem reciprocamente e, portanto, é estéril toda batalha doutrinária para 

fazer triunfar uma ou outra. Eu diria até que essas três teorias se integram 

utilmente uma com a outra. Cada uma delas evidencia um aspecto da 

multiforme experiência jurídica: a teoria da relação, o aspecto da 

intersubjetividade; a teoria da instituição, o aspecto da organização social; 

a teoria normativa, o aspecto da regularidade. Com efeito, a experiência 

                                                 
48 [...] Na sociologia contemporânea, esse termo é de uso frequente e foi empregado, por exemplo, por 

Durkheim como objeto específico da sociologia, definida precisamente como ‘ciências das instituições’ 
(Règles de la méthode sociologique, 2ª. ed., p. XXIII). A instituição por vezes foi entendida como um 
conjunto de normas que regulam a ação social (exatamente como faz Durkheim); outras vezes, em 
sentido mais geral, como ‘qualquer atitude suficientemente recorrente num grupo social.’ (cf. 
Abbagnano, Problemi di sociologiad, 1959, IV, 2)” (Abbagnano, 2007, p.  654) 

49 “Subjacente a qualquer valor econômico, existe um nicho institucional, vale dizer, jurídico, ao abrigo 
do qual ele, valor, se origina e se manifesta. Mas, ainda aí, poderá variar ao sabor de eventos políticos. 
E o Direito é, antes de mais nada, instrumento da política. Há uma espécie de causação circular ligando 
inseparavelmente o Direito, a Política e a Economia, marcados, todos, pelo ambiente sociocultural, 
objeto da Sociologia.” (Nusdeo, 2010, p. 20) 
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jurídica nos coloca diante de um mundo de relações entre sujeitos humanos 

organizados de maneira estável em sociedade mediante o uso de regras de 

conduta. De resto, dos três aspectos complementares, o fundamental continua 

a ser o aspecto normativo. A intersubjetividade e a organização são 

condições necessárias para a formação de uma ordem jurídica; o aspecto 

normativo é a condição necessária e suficiente” (Bobbio, 2010, p. 36, itálico 

do autor, grifo nosso) 

A origem da teoria da instituição no direito é atribuída a Maurice Hauriou e a 

Santi Romano. 

Maurice Hauriou definiu instituição como ideia de obra ou de empreendimento 

que se realiza e permanece juridicamente em uma sociedade50 51. Os elementos da obra 

ou empreendimento eram a ideia a se realizar, um poder organizado para implementar a 

ideia e a comunhão do grupo social para realização da ideia. A ideia de obra ou de 

empreendimento é regulada pelo direito pela constituição de procedimentos, pela criação 

de órgãos e pela estruturação da manifestação comum de agentes, de modo que a 

instituição determina o direito pelo direcionamento das normas a uma idéia diretriz52 ou 

idéia objetiva diretora53.  

Santi Romano define o ordenamento jurídico como organização ou estrutura 

objetiva e sistemática de uma sociedade, constituídos como unidade, ou seja, o define 

como instituição54. Tanto as normas quanto o conjunto de normas não definem o 

ordenamento jurídico, a primeira, porque são apenas partes individuais do ordenamento 

jurídico, o segundo, porque não expressa a natureza do ordenamento jurídico, qual seja, 

                                                 
50 “Las grandes líneas de esta nueva teoría son las siguientes: una institución es una idea de obra o de 

empresa que se realiza y dura jurídicamente en un medio social; para la realización de esta idea, se 
organiza un poder que le procura por órganos necesarios; por otra parte, entre los miembros del grupo 
social interesado en la realización de la idea, se producen manifestaciones de comunión dirigidas por 
órganos del poder y reglamentadas por procedimientos.” (Hauriou, 1968, p. 39-40). 

51 “Los elementos de toda institución corporativa son, como sabemos, tres: 1º la idea de la obra a realizar 
en un grupo social; 2º el poder organizado puesto al servicio de esta idea para su realización; 3º las 
manifestaciones de comunión que se producen en el grupo social respecto de la idea y de su 
realización.[…]” (Hauriou, 1968, p. 41) 

52 “No se debe confundir la idea de la obra a realizar, que merece el nombre de ‘idea directriz de la 
empresa’, con la noción del fin, ni con la de la función. La idea del Estado, por ejemplo, es cosa muy 
distinta del fin del Estado o de la función del Estado.” (Hauriou, 1968, p. 42) 

53 “Como se vê é uma idéia objetiva, inconfundível com a regra de Direito, que dá nascimento à instituição, 
a qual dura enquanto dura a força criadora da idéia-fonte. A regra de Direito, longe de ser o início do 
processo jurídico, é seu termo, porquanto pressupõe a autoridade.”(Reale, 2003, p. 292). 

54 “Sendo assim, o conceito que nos parece necessário e suficiente para fornecer em termos exatos aquele 
de direito enquanto ordenamento jurídico tomado no seu todo e unitariamente, é o conceito de instituição. 
Todo ordenamento jurídico é uma instituição e, vice-versa, toda instituição é um ordenamento jurídico. 
Existe entre os dois conceitos uma equação necessária e absoluta.” (Romano, 2008, p. 78) 
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o elemento de unidade concreta e efetiva. A ideia de completude e de unidade contida no 

ordenamento jurídico abrange as normas e as relações jurídicas, as quais são elementos 

de uma totalidade55. A instituição é a totalidade identificada com a ordem, a estrutura ou 

o sistema, com o ordenamento jurídico56.  

A forma de uma estrutura estável e a direção da ação pelo estabelecimento de 

um objetivo, elementos de instituição, estão contidos na noção de regime jurídico 

(Bucci, 2013, p. 259-260; Abbagnano, 2007, p. 988), cujas expressões arranjo jurídico, 

encadeamento de regras, arranjo institucional, arcabouço jurídico, e mesmo arquitetura 

jurídica, mosaico jurídico, desenho institucional, são comumente utilizadas no direito. 

Regime jurídico é conteúdo cujo continente é a instituição. 

A instituição, ao lado da norma e da relação, é reconhecida pela literatura jurídica 

como categoria para compreensão e produção de conhecimento no direito. Comumente, 

o conteúdo do conceito de instituição é de estruturas em que as ações políticas são 

realizadas (Fonseca, 1996, p. 19)57, de organização e manifestação de interesses 

estruturada por regras, valores e ideologias (Coutinho, 2015, p. 186-7), de conformação 

por regras das interações humanas (North, 1990), de conjunto de restrições que regulam 

                                                 
55 “Sendo assim, o conceito que nos parece necessário e suficiente para fornecer em termos exatos aquele 

de direito enquanto ordenamento jurídico tomado no seu todo e unitariamente, é o conceito de instituição. 
Todo ordenamento jurídico é uma instituição e, vice-versa, toda instituição é um ordenamento jurídico. 
Existe entre os dois conceitos uma equação necessária e absoluta. 

 É por isso que, na nossa opinião, a expressão ‘direito’ em sentido objetivo pode possuir um duplo 
significado. Pode designar, antes de tudo: 

 Um ordenamento na sua completude e unidade, ou seja, uma instituição; 
 Um preceito ou um conjunto de preceitos (normas ou disposições particulares) agrupados ou 

sistematizados de forma variada que, para diferenciá-los dos não jurídicos, chamamos de institucionais, 
salientando deste modo a ligação que possuem com todo o ordenamento, ou seja, com a instituição da 
qual são elementos, ligação necessária e suficiente para atribuir seu caráter jurídico.” (Romano, 2008, p. 
78) 

56 “c) A ordem social posta pelo direito não advém da existência de normas de qualquer origem que 
disciplinam as relações sociais. Ele não exclui tais normas, mas se serve delas e as integra na sua órbita, 
sendo que, concomitantemente, vai além delas, superando-as. Isto significa que o direito, antes de ser 
norma, antes de se referir a uma simples relação ou a uma série de relações sociais, é organização, 
estrutura, atitude da mesma sociedade em que é vigente e que para ele se constitui como unidade, como 
um ser existente por si mesmo. Também este é um princípio do que foi acima observado para esclarecer 
e delimitar o tipo de sociedade em que se produz o fenômeno jurídico.” (Romano, 2008, p. 78) 

57 “[...] Mas o Direito positivo nada tem de perfeito ou de transcendente, não inclui nenhum valor último 
e absoluto. É simplesmente um instrumento para alcançar certos fins; e, como todo instrumento, pode 
ser julgado em termos de eficiência, da capacidade de garantir uma ordenação (qualquer) da sociedade 
humana. Sob esse aspecto, o Direito deve ser reconhecido como um dever-ser, como uma 
regulamentação do comportamento humano, com a qual esse comportamento pode até não se ajustar.” 
(Abbagnano, 2007, p. 336) 
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as relações entre indivíduos e grupos (Nabli e Nugent, 1989), estruturas delineadas para 

alcance de objetivos (Vidigal, 1995, p. 171)58, dentre outros. 

Instituição pode ser descrita como o conjunto de estruturas estáveis cuja forma 

condiciona a ação política, organiza a manifestação de interesses, transforma as relações 

sociais e unifica a ação pela direção a um objetivo. 

Se, por um lado, o conjunto de estruturas estáveis que ordenam a produção e a 

distribuição de bens, ou seja, o processo econômico ou as relações de natureza econômica, 

passaram a ser parcialmente reguladas pelo direito59, e, por outro, a regulação pelo direito 

não é neutra, é sempre finalística, porque a própria organização social da atividade de 

produção e de distribuição de bens entre mercado e Estado não é neutra, então os regimes 

jurídicos expressam concretamente relações, opções, valores, instrumentos e fins 

presentes na sociedade.  

Os regimes jurídicos ordenadores da produção e a distribuição de bens, ou seja, 

do processo econômico ou das relações de natureza econômica, expressam e representam 

concretamente um juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência de mercado e de 

Estado, além de hierarquias de valores decorrentes de opções políticas pela eleição de 

meios ou instrumentos para a realização de fins. 

 

1.4 Elementos institucionais do Estado e do mercado e gestão da moeda e do crédito 

 

A função de organização social da produção e da distribuição de bens aumentou 

o grau de compreensão do direito pelo uso da categoria da instituição. 

A regulação jurídica é um instrumento para objetivação de estruturas estáveis 

cuja forma constitui ou condiciona a ação política, organiza a manifestação de interesses, 

                                                 
58 O autor não utiliza o termo instituição, nem tem o intuito de conceitua-la, mas afirma acerca de uma das 

funções da Constituição, de desenvolver “[...] estruturas institucionais, desenhadas para servirem a esses 
objetivos.” (Vidigal, 1995, p. 171) 

59 Parcialmente porque o direito não é a única ou exclusiva forma de ordenação institucional, conforme 
evidenciado, ainda que referente ao mercado, mas aplicável ao Estado, analiticamente no excerto 
seguinte: “As instituições que constituem e rodeiam o mercado são, pois, muito variadas e de diversa 
natureza. São instituições formais, como o direito ou a regulação estatal, ou instituições informais, 
como as convenções sociais ou as práticas culturais, ou  mesmo regras autoassumidas, como as que 
incumbem a associações ou redes.[...]” (Reis, 2011, grifo nosso)  
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transforma as relações sociais e dirige a ação para um objetivo que lhe dá unidade no 

campo da organização social da produção e da distribuição: 

[...] O Estado moderno nasce sob a vocação de atuar no campo econômico. 

Passa por alterações, no tempo, apenas o seu modo de atuar, inicialmente 

voltado à constituição e à preservação do modo de produção social capitalista, 

posteriormente à substituição e compensação do mercado. (Grau, 2015, p. 19) 

A ordenação de estruturas estáveis é realizada pelo direito segundo a organização 

social da produção e da distribuição de bens seja função do mercado, do Estado ou de 

ambos, em graus variados segundo o juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência 

de cada um60. Ambos Estado e mercado61 possuem aspectos institucionais cuja forma 

condiciona a organização social da produção e da distribuição de bens e cuja ordenação 

pode ser realizada pelo direito. 

O Estado é composto de um elemento institucional pelo sentido de integração e 

de unidade da sociedade (Chevallier, 2009, p. 25) e pelo cumprimento de funções de 

regulação, planejamento e direção da liberdade, proteção, jurisdição, produção e 

distribuição (Fleiner-Gerster, 2006, p. 48-49) da sociedade. Esse elemento institucional 

presente no Estado se expressa também na gestão de recursos de moeda e de crédito no 

processo econômico ou nas relações de natureza econômica, seja no aspecto estrutural de 

ordenação jurídica do Estado e do mercado, seja no aspecto conjuntural de condições para 

ação de agentes privados e públicos no processo econômico (Chiara, 1986, p. 99). 

                                                 
60 “[…] é bem possível que o debate que contrapôs capitalismo e socialismo como polos opostos 

mutuamente excludentes seja visto por gerações futuras como uma reliquia das Guerras Frias de Religião 
ideológicas do século XX. Pode revelar-se tão sem importancia para o terceiro milenio quanto mostrou 
ser nos séculos XVIII e XIX o debate entre os católicos e os varios reformadores nos séculos XVI e 
XVII sobre o que constituía o verdadeiro cristianismo. 

 Mais sério que o evidente colapso dos dois extremos polares foi a desorientação do que se poderia 
chamar de programas e políticas intermediarios ou mistos que presidiram os mais impresionantes 
milagres económicos do século. Eles combinavam pragmáticamente público e o privado, mercado e 
planejamento, Estado e empresa segundo determinavam a ocasião e a ideología locais. O problema 
aquí não era a aplicação de uma teoría intelectualmente atrante ou impresionante, fosse ou não defensável 
no abstrato, pois a força desses programas era constituída mais pelo sucesso prático do que pela 
coerência intelectual.[…]” (Hobsbawm, 2015, grifo nosso) 

61  “Tem-se afirmado que o Estado, até o momento neoconcorrencial ou intervencionista – qualquer que 
seja o vocábulo ou expressão que se adote para designar a mudança de regime que marca, no sistema 
capitalista, a passagem do século XIX para o século XX – estava atribuída, fundamentalmente, a função 
de produção do Direito e segurança. Para referir, em largos traços, o regime anterior, poderíamos afirmar, 
singelamente, que não se admitia interferisse o Estado na ‘ordem natural’ da economia, ainda que lhe 
incumbisse a defesa da propriedade. Essa concepção porta em si a pressuposição de que ambos, Estado 
e sociedade, existissem separadamente um do outro, o que não é correto.” (Grau, 2015, p. 19) 
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O mercado é composto de um elemento institucional 62 63  pelo atingimento do 

fim de previsibilidade e segurança das operações de troca pelo uso de instrumentos 

contratuais e pela garantia da propriedade privada64. 

A hipótese do elemento institucional especificamente referida ao mercado 

financeiro é corroborada por parte da literatura 65: 

Nestes últimos pontos, é antecipado um tipo de discussão importante para o 

debate contemporâneo, fugindo à abstração econômica pura. Os mercados 

têm, com efeito, uma natureza institucional, ordenando-se (com distintos 

graus de centralização) para permitir a coordenação das estratégias 

individuais concorrentes dos agentes econômicos, permitindo a sua 

integração ex post pelo mecanismo de preços (Boyer, 1997, p. 66). Os 

mercados estão, na realidade, imersos no conjunto de relações sociais, sobre 

eles incidindo um amplo leque de regras, procedimentos e padrões, formais ou 

informais. Assim, a dinâmica e a conformação dos mercados não são 

resultados apenas de decisões racionais dos agentes, mas também de processos 

históricos e culturais e de determinadas decisões políticas fundadoras – não se 

trata, assim, de um fenômeno endógeno, restrito às atividades econômicas. 

(Yazbek, 2007, p. 61, grifo nosso)66 

A Constituição Federal ampliou os instrumentos para a organização pelo Estado 

da produção e da distribuição de bens – planejamento, participação, incentivo – cuja 

ordenação é realizada pelo direito67. A gestão pelo Estado de moeda e crédito é 

estruturada, organizada e direcionada pela regulação realizada pelo direito, cuja expressão 

objetivada é o orçamento público68. A gestão de moeda e crédito pelo Estado é 

                                                 
62 Nabli,e Nugent, 1989. 
63 Yazbek, 2007, p. 60-61; Grau, 2015, p. 29. 
64 “...pois não há mercado por geração espontânea, quer dizer, sem a mão visível do poder político.” 

(Arantes, 2014). 
65  A divergência sobre a caracterização do mercado como instituição jurídica, além de instituição social, 

não é diretamente relevante para os fins da presente pesquisa, dado que a premissa é a presença de 
elementos institucionais em mercado e Estado. Pelo caráter jurídico do mercado como instituição: Grau, 
2015, p. 36; contra: Yazbek, 2007, p. 60-61. 

66 Em sentido similar: Lopes, 1988, p. 406. 
67 “O que há de novo, com a centralidade do direito relegitimada pela Constituição democrática, é a 

compreensão de que os instrumentos para a transformação das estruturas se ampliaram muito. Com isso, 
os países em desenvolvimento têm à disposição modos particulares de articulação da economia e da 
sociedade com o direito, seja pela atividade planejadora, seja pelos mecanismos de participação do 
Estado, fomento e incentivo, que se refinaram e se tornaram mais complexos e diversificados. O 
problema não é apenas saber qual o papel do Estado num país já não tão periférico como no passado, 
mas apontar os modos de sua atuação para a realização bem-sucedida dos objetivos democraticamente 
escolhidos. (Bucci, 2013, p. 27) 

68  “Estruturam-se ao influxo das idéias políticas, das normas jurídicas do Direito Público, das necessidades 
técnico-formais, objetivando as sistematizações materiais de padronização. Pois bem. Tôdas essas 
facetas constituem o envólucro, o continente, de que o conteúdo ínsito é a realidade econômica do 
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evidenciada pelo caráter instrumental do orçamento público para cumprimento das 

funções constitucionais do Estado brasileiro69 e dos fins expansionistas ou contracionistas 

da política fiscal inseridos, por exemplo, nas metas de resultado primário e nominal70.  

Ao lado da norma e da relação como categoria, a instituição é reconhecida pela 

literatura jurídica como origem de compreensão e de produção de conhecimento no 

direito. Sob a premissa da adequação da categoria da instituição, ao lado da norma e da 

relação, o elemento de integração ou de conjunto71 contido nas estruturas estáveis 

condiciona a produção e o controle de normas do ordenamento jurídico. 

Os centros de formação e de controle da norma jurídica são condicionados pelo 

elemento de integração ou de conjunto. Logo, conforme se verá em seguida, Banco 

Central do Brasil (BCB), Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SOF/MP), Secretaria de Política Econômica 

do Ministério da Fazenda (SPE); Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda 

                                                 
orçamento. Configuram, por assim dizer, o arcabouço externo, para a execução do plano econômico. 
São pressupostos técnicos, jurídicos e políticos, mas o fenômeno atuante, de nossos dias, é o impacto da 
atividade estatal no campo da Economia. A técnica e a norma regulam as condições e princípios dentro 
dos quais se exercerão as ações e as reações entre a função financeira e vida econômico-social.[...]” 
(Silveira, 1960, p. 191) 

69 Além da função de controle atribuída ao Legislativo, com o passar do tempo, verifica-se que novas e 
relevantes funções são incorporadas ao orçamento público, destacando-se, entre elas, a 
instrumentalização administrativa ou gerencial – por meio da qual as técnicas passam a ser aplicadas no 
orçamento – e a instrumentalização fiscal, com a qual se materializam determinados fins de política 
fiscal do Governo. 

 As funções mencionadas decorrem, assim, da própria redefinição do papel do Estado, e da adoção de 
uma teoria constitucional econômica e financeira compatível com seus atuais desígnios, em que a 
preocupação maior é o bem-estar social, consagrando a Constituição Federal de 1988, dentre seus fins, 
a atividade financeira do Estado, a gestão do patrimônio e o controle das contas públicas.” 
(Passerotti, 2014, p. 187-8, grifo nosso) 

70 “Em síntese, pode concluir que o orçamento público, ao acompanhar o desenvolvimento das funções 
estatais ao longo do século XX, foi refundido, com a alteração de um viés de controle estritamente 
político para uma ótica de instrumento de política fiscal, em concordância com os fins perseguidos 
pelo Governo à frente da máquina estatal. 

 Sua instrumentalização para a implementação de uma determinada política fiscal – expansiva ou 
restritiva – implica em um conteúdo intrínseco de natureza econômica e financeira, estabelecido por 
meio de metas de resultado primário ou nominal que passa a orientar e contornar todo o processo de 
execução orçamentária e financeira. 

 Dessa forma, as metas fiscais contempladas de modo explícito na LDO, e que orientam a execução da 
LOA, integram o conteúdo jurídico próprio destas leis e oferecem parâmetros válidos para análise e 
averiguação da conformidade ou desconformidade dos atos praticados pelas autoridades econômicas e 
pela burocracia estatal em face das peças orçamentárias.” (Faria, 2009, p. 45, grifo nosso) 

71 “A primeira dessas características refere-se à natureza de ‘conjunto de regras e restrições’ da noção de 
‘instituições’. Como bem assinalado por Ostrom (1986), esse complexo de regras e restrições, ao qual 
correspondem as instituições, pode ser definido como ‘prescriptions commonly known and used by a set 
of participants to order repetitive, interdependente relationships. Prescriptions refer to which actions are 
required, prohibited or permitted.’ (Ostrom, 1986:5) Consequentemente, uma análise institucional deve 
levar em conta a configuração do conjunto de regras e restrições, em vez de cada uma delas em 
separado.” (Moraes, 2001, p. 34; também nesse sentido: Yazbek, 2007, p. 16).  
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(SRFB); Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN), a Junta de 

Execução Orçamentária (JEO) composta pelo Presidente da República em interação com 

o Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ministro da Fazenda e 

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Congresso Nacional, o Tribunal de 

Contas e o Poder Judiciário, são condicionados pelo elemento de integração ou de 

conjunto na formação e no controle das normas jurídicas referentes ao regime jurídico 

econômico. 

Tanto a produção quanto o controle de normas são determinados pela direção do 

conjunto de estruturas normativas, e não pela direção de cada norma ou mesmo de cada 

regime jurídico72. 

 

  

                                                 
72 “Fala-se em efeitos, não em efeito, no singular, pois o que caracteriza a política pública é o encadeamento 

de ações e consequências, às vezes dependente de múltiplos centros de imputação jurídica, envolvidos 
na inovação institucional. O desafio é criar capacidade de articular não apenas pessoas, mas agora 
normas e efeitos previstos em normas e, dito melhor, as relações jurídicas objeto dessas normas. O 
fenômeno das cadeias normativas, a partir das quais se definem os regimes jurídicos, que, afinal, 
conferem tratamento de conjunto a uma situação, identificando papéis e estabelecendo a dinâmica dos 
atores sociais, merece a consideração como tal, isto é, como conjunto, mais do que cada norma 
considerada em si.” (Bucci, 2013, p. 260, grifo nosso) 
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2 INSTITUCIONALIDADE JURÍDICA DOS REGIMES 

ECONÔMICOS MONETÁRIO E FISCAL BRASILEIROS 

 

2.1 Institucionalidade jurídica dos regimes econômicos monetário e fiscal 

 

As circunstâncias relevantes73 para o estudo da regulação do déficit e da dívida 

pública da União pelo direito brasileiro no período anterior a 1999 foram o processo de 

unificação orçamentária, a promulgação da Constituição de 1988 e a implementação 

do Plano Real. 

Anteriormente à Constituição de 1988, os orçamentos não eram unificados.  

O orçamento da administração direta pela previsão de receitas e despesas era 

reunido no Orçamento Geral da União. A existência de vários orçamentos decorreu de 

descentralização administrativa instituída pelo texto do Decreto Lei 200/67. O orçamento 

da ação do Estado nas relações econômicas pela criação de órgãos da administração 

indireta (empresas públicas, autarquias e fundações federais), aprovado por decreto do 

Poder Executivo, não compunha o Orçamento Geral da União (Guardia, 1992, p. 11). O 

orçamento dos órgãos da administração indireta foi consolidado pelo denominado 

orçamento SEST em 1979 (Guardia, 1992, p. 12). O orçamento não incluía os gastos com 

o serviço da dívida e com as operações de crédito por emissão de títulos (Afonso, 2010, 

p. 258). 

O orçamento monetário, instituído pelas Lei nº 4.594, de 31 de dezembro de 

1964 e pela Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, continha a organização de operações do 

Banco Central, incluído Fundos e Programas, e do Banco do Brasil realizadas sob 

responsabilidade do Tesouro Nacional, ou seja, uma programação ou previsão  “[...] da 

variação anual dos saldos das contas de recursos e aplicações das autoridades 

monetárias[...]” (Gouvêa, 1994, p. 115; Guardia, 1992, p. 16)74,  ou “do balanço 

                                                 
73 Recorreu-se a uma simplificação do número de circunstâncias relevantes, dado a finalidade de 

contextualização histórica da inserção da regulação do déficit e da dívida pública a partir do ano de 1999 
nos regimes econômicos monetário e fiscal. 

74 Exemplo de despesas do orçamento monetária eram, por exemplo, “...aquisições de produtos agrícolas, 
comercialização de trigo, e formação de estoques reguladores.”, denominadas Contas Fiscais do 
Orçamento Monetário(Guardia, 1992, p. 13). “Em realidade, o Orçamento Monetário constituía mais 
uma programação monetária do que, efetivamente, um orçamento que estima receitas e fixa as despesas 
para o exercício financeiro. Na ausência de controle sobre sua execução, e dada a liberdade conferida ao 
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consolidado” das autoridades monetárias, para mensuração das políticas setoriais (Horta, 

1981) sobre os meios de pagamento. 

A Conta Movimento do Banco Central no Banco do Brasil era um instrumento 

para obtenção pelo Banco do Brasil de recursos necessários para ação do Estado na 

política econômica (Gouvêa, 1994,  p. 118), ou seja, para exercício da “[...] função de 

banco do governo, mediante o controle das operações de comércio exterior, o recebimento 

dos depósitos compulsórios e voluntários dos bancos comerciais e a execução de 

operações de câmbio em nome de empresas públicas e do Tesouro Nacional [...]”  (Silva 

e Alperstedt, 2013)75 

Em suma, a coexistência dos orçamentos fiscal e monetário e de um sistema 

misto de autoridades monetárias resultaram numa espécie de fusão entre as 

contas do Tesouro Nacional, Banco Central e Banco do Brasil, que, na prática, 

passaram a constituir uma única entidade do ponto de vista financeiro. O Banco 

do Brasil acessava os recursos do Banco Central de forma automática e sem 

limites através da ‘Conta Movimento’ além de, assim, como o Banco Central, 

realizar operações de responsabilidade do Tesouro sem a correspondente 

transferência de recursos do orçamento Geral da União. Este intrincado jogo 

de contas significava que os desequilíbrios decorrentes da execução dos 

Fundos e Programas e das Contas Fiscais eram, em última instância, girados 

contra o Banco Central, cuja contrapartida encontrava-se na emissão primária 

de moeda ou na expansão da dívida mobiliária federal. (Guardia, 1992, p. 14) 

O processo de unificação orçamentária foi realizado pelas seguintes medidas: 

a) incorporação de parte de operações do orçamento monetário de responsabilidade do 

Tesouro Nacional pelo Projeto de Lei de Orçamento de 1986; b) substituição da Conta de 

                                                 
Banco Central e ao Banco do Brasil para financiar as despesas deste orçamento com emissão primária 
de moeda, não eram as despesas que se adequavam às disponibilidades de recursos, mas sim a emissão 
monetária ou de títulos da dívida mobiliária federal às necessidades de financiamento das operações 
ativas do Orçamento Monetário.” (Guardia, 1992, p. 16) 

75 “Esta conta tinha o objetivo de efetuar o simples registro dos pagamentos e recebimentos pelo Banco do 
Brasil por conta dos serviços que trocasse com o recém criado Banco Central. É que este, ao começar a 
funcionar, não tinha ‘recursos próprios’, nem patrimoniais, nem de pessoa e nem de custeio. A Conta 
Movimento serviria como caixa para estes primeiros momentos, até que o Banco Central tivesse fontes 
de receita próprias para fazer frente às suas despesas administrativas. Seus saldos credores seriam 
recolhidos diariamente pelo Banco do Brasil ao Banco Central (o que nunca aconteceu) e seus saldos 
devedores seriam recompensados nas operações de redesconto e sobre eles recairiam juros de 1%. 
Acontece que os saldos foram desde 1965 sempre credores, pois esta conta acabou por transformar-se 
na fonte automática de suprimentos que o Banco do Brasil passou a recorrer para obter os recursos 
necessários à execução de operações de interesse da política econômica do governo (aliás de todos os 
governos do regime autoritário) ou a interesses definidos pelo próprio Banco do Brasil.” (Gouvêa, 1994, 
p. 118) 
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Movimento do Banco do Brasil em janeiro de 1986 por uma conta de suprimentos 

específicos do Ministério da Fazenda, segundo Voto CMN nº 045; c) criação da Secretaria 

do Tesouro Nacional, segundo texto do Decreto nº 9.543, de 10 de março de 1986, 

vinculada ao Ministério da Fazenda; d) modificação da administração da dívida 

mobiliária federal para o Ministério da Fazenda, segundo texto do Decreto nº 94.443, de 

12 de junho de 1987, e atribuição para exercício da função pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, segundo texto da Portaria nº 430, de 22 de dezembro de 1987; d) criação do 

Orçamento das Operações de Crédito (O2C), segundo texto do Decreto nº 94.442, de 12 

de junho de 1987; e) necessidade de autorização legislativa para emissão líquida de títulos 

da dívida mobiliária , segundo texto do Decreto Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

f) transferência da administração de fundos e programas do Banco Central pelo Ministério 

da Fazenda, segundo texto do Decreto nº 92.444, de 22 de dezembro de 1987; g) criação 

da Comissão de Coordenação Financeira (CCF).(Guardia, 1992)76 

A Constituição de 198877 unificou a atividade financeira do Estado brasileiro 

pelo estabelecimento por lei de atribuição do Congresso Nacional com sanção do 

Presidente da República do Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento 

Anual (artigo 165 e 48 da Constituição Federal). 

Segundo o sentido do texto normativo do artigo 165 da Constituição Federal, Lei 

estabelecerá o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais, 

matérias cuja atribuição é do Congresso Nacional com sanção do Presidente da República 

(CF, artigo 48, inciso II). 

O conteúdo da norma de instituição do Plano Plurianual (CF/88, artigo 165, §1º) 

é o estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para 

as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 

duração continuada, de forma regionalizada 

O conteúdo da norma de instituição da lei de diretrizes orçamentárias (CF/88, 

artigo 165, §2º) são as metas e prioridades da administração pública federal, abrangida a 

                                                 
76 Enumeração e detalhamento em Guardia, 1992, p. 18-22. 
77 “Nesse sentido, a Constituição buscava garantir o pleno controle das atividades financeiras do Estado, 

evitando o observado nos períodos anteriores, com destaque à falta de controle das empresas estatais e á 
falta de transparência do orçamento monetário. Em outras palavras, buscava subordinar toda a atividade 
financeira do Estado às três funções primordiais do orçamento público. E mais, buscava construir uma 
racionalidade a serviço do planejamento, com destaque à articulação inédita entre a lei orçamentária 
anual e instrumentos legais de curto (lei de diretrizes orçamentárias) e longo prazos (plano plurianual).” 
(Massonetto, 2008, p. 172) 
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inclusão das despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; a orientação da 

elaboração da lei orçamentária anual; a disposição das alterações na lei tributária; e o 

estabelecimento da política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

O conteúdo da norma de instituição da lei orçamentária anual (CF/88, artigo 165, 

§5º) é o orçamento fiscal (referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 

da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público), o orçamento de investimento (das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto) e o orçamento da 

seguridade social (abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 

administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público). O conteúdo da lei orçamentária anual não compreende dispositivo 

estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, exceto (ou seja, não incluído na 

proibição) a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de 

operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei (CF, 165, 

8º). 

O chamado Plano Real, um programa de estabilização econômica, foi instituído 

a partir de 1993 com a finalidade de modificação da estrutura fiscal e monetária do 

Brasil. A implementação foi realizada em fases ou etapas. 

O Plano de Ação Imediata - PAI, de 14 de junho de 1993 regulou instrumentos 

para modificação da organização do setor público, aumento da receita tributária, fim a 

inadimplência tributária de Estados e Municípios com a União, controle de bancos 

estaduais, saneamento de bancos federais, aperfeiçoamento do programa de 

privatização78. 

O Programa de Estabilização Econômica, expresso na Exposição de Motivos 

nº 395, de 07 de dezembro de 1993 79, foi estruturado, no aspecto monetário, para a 

estabilização de preços pelo controle de gastos públicos como meio para o crescimento 

sustentado da produção e do emprego e para a distribuição de renda, e para a reforma 

monetária; e no aspecto fiscal, para a criação do Fundo Social de Emergência (acréscimo 

                                                 
78 Exposição de Motivos nº 395, de 07 de dezembro de 1993. 
79 “Referido programa estabeleceu um conjunto de medidas voltada para a redução e maior eficiência dos 

gastos da União no exercício de 1993; na recuperação da receita tributária federal; no equacionamento 
da dívida de Estados e Municípios para com a União; no maior controle dos bancos estaduais; no início 
do saneamento dos bancos federais e, ainda, no aperfeiçoamento do programa de privatização.” 
(Cerqueira, 1996) 
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dos artigos 71, 72 e 73 no Ato das Disposições Constitucional Transitórias pela Emenda 

Constitucional de Revisão nº 1, de 01 de março de 1993), a modificação nas regras de 

federalismo fiscal, a redução das vinculações constitucionais para a melhoria da gestão 

de recursos pela flexibilização orçamentária, a reforma tributária, a reforma 

administrativa, a eliminação do monopólio do petróleo, das telecomunicações, gás, a 

exploração do subsolo e de energia hidráulica, a alteração do mecanismo de 

financiamento da Previdência Social. O Plano criou da Nota do Tesouro Nacional – NTN 

para cobertura pelo Tesouro Nacional de seus déficits (Medida Provisória nº 326, de 1993, 

convertida em Lei nº 8.681, de 13 de julho de 1993 e revogada pela Lei nº 8.696, de 26 

de agosto de 1993), alterou a moeda nacional pela denominação de cruzeiro real para a 

unidade do sistema monetário brasileiro (Medida Provisória nº 336, de 28 de julho de 

1993, convertida em Lei nº 8.697, de 27 de agosto de 1993). 

O Anexo à Exposição de Motivos Interministerial nº 47, de 27 de fevereiro 

de 1994, editado, segundo a norma, após a primeira Etapa do Programa de Estabilização 

Econômica expressa no ajuste de contas do Governo pela aprovação do Fundo Social de 

Emergência pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 01 de março de 1993, 

regulou o início do processo de mudança do Sistema Monetário. 

A Medida Provisória 434, de 27 de fevereiro de 1994, convertida em Lei n. 

8.880, de 27 de maio de 1994, previu a criação de padrão estável de valor, denominado 

Unidade de Valor – URV, e a posterior transformação no Real (Exposição de Motivos nº 

47, de 27 de fevereiro de 1994, Medida Provisória 434, de 27 de fevereiro de 1994, 

convertida em Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994) (Cerqueira, 1996). Simultaneamente, 

instituiu-se uma banda cambial cujo teto era 1 URV, na qual obrigava-se o Banco Central 

a vender dólares sempre que a paridade entre URV e dólar fosse igual a 1 (Modenesi, 

2005, p. 307). Posteriormente, instituiu-se informalmente um piso de R$ 0,85 (Modenesi, 

2005, p. 308). 

A Exposição de Motivos Interministerial nº 205, de 30 de junho de 1994, 

editado, segundo a norma, após a segunda Etapa do Programa de Estabilização 

Econômica, regulou a entrada em circulação de uma moeda nacional de poder aquisitivo 

estável – o Real. 

 A Medida Provisória nº 542, de 1º de julho de 1994, convertida em Lei nº 

9.069, de 29 de junho de 1995, previu a criação do Plano Real, Sistema Monetário 

Nacional, estabelecimento de regras e condições de emissão do Real e critérios para 
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conversão das obrigações para o Real (Medida Provisória nº 542, de 1º de julho de 1994, 

convertida em Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995), dentre outras, emissão de (moeda) 

Real pelo Banco Central mediante prévia vinculação de reservas80 internacionais em valor 

equivalente (Lei nº 9.069/1995, artigo 3º, caput), observado81 a paridade de um dólar para 

cada real emitido (§2º do artigo 3º). 

A Medida Provisória nº 1.514, de 7 de agosto de 1996, regulou, segundo a 

ementa, a redução do setor público estadual na atividade financeira bancária pela 

privatização, extinção ou transformação em instituição não financeira ou agência de 

fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Estados e municípios82. 

A Resolução 78/1998 do Senado Federal regulou as operações de crédito interno 

e externo realizadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e respectivas autarquias 

e fundações, cujas vedações, limites, procedimentos para autorização, condições, 

responsabilidades foram posteriormente albergadas no ordenamento jurídico. 

A Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, fixou prazo de 180 

(cento e oitenta) dias contados de sua promulgação para apresentação de projeto de lei 

complementar sobre finanças públicas previsto no artigo 163 da Constituição Federal. 

Foram medidas de política fiscal do Programa de Estabilização Econômica no 

ano de 1998: reforma da previdência social (Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.98); 

elevação da alíquota da Contribuição Social – COFINS (Lei nº 9.718, de 27.11.98) e 

incorporação dos depósitos judiciais e extrajudiciais à receita tributária da União (Lei nº 

9.703, de 17.11.98). 

A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, denominada Lei Geral de 

Previdência Pública, regulou os regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos pela organização baseada em normas gerais de contabilidade e atuária para 

garantia do equilíbrio financeiro e atuarial. 

                                                 
80 O Banco Central do Brasil publica anualmente o Relatório de Gestão das Reservas Internacionais, cujo 

atual volume é o de número 9, de setembro de 2017. O relatório detalha a gestão das reservas 
internacionais, a política de investimento, a administração de riscos, o programa de gerenciamento 
externo e os resultados. O total de reservas internacionais em dezembro de 2016 era de US$ 372,22 
bilhões (pelo conceito de liquidez internacional). (BCB, 2017, p. 6). 

81 Lei nº 9.069/1995, artigo 4º, caput. 
82 “A linguagem da MP era muito direta, pois, bem além de um programa de privatização, tratava-se de 

incentivar mais genericamente a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira 
bancária, uma expressão cujo significado era o de efetivamente terminar com os bancos estaduais tal 
como vinham funcionando.[...]” (Franco, 2017) 
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A Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999, denominada Lei Rita 

Camata, disciplinou os limites das despesas com pessoal, segundo texto do artigo 169 da 

Constituição Federal83. 

Foram medidas de política fiscal do Programa de Estabilização Econômica no 

período de 1999-2001: extensão da cobrança da contribuição previdenciária dos 

servidores públicos aos inativos e pensionistas e instituição de alíquotas adicionais (Lei 

nº 9.783, de 28.1.00), restabelecimento da cobrança da CMPF (Emenda Constitucional nº 

21, de 18.3.99); cortes adicionais de gastos à conta do Orçamento da União, elevação das 

alíquotas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (Lei nº 9.799, de 19.1.99) 

e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) (Decreto nº 2.913, de 29.12.98, e 

Portaria MF nº 348, de 30.12.98); suspensão de concursos públicos e nomeações, de 

correções salariais e de progressão funcional; suspensão do crédito presumido do Imposto 

sobre Produtos Industrializados para ressarcimento de COFINS e de PIS/Pasep incidentes 

nos produtos destinados à exportação84. 

A regulação do déficit e da dívida pública brasileira é abrangida pelo contexto 

e pela lógica do Programa de Estabilização Econômica instituído com a finalidade de 

realização de uma reforma fiscal e monetária. As regras fiscais instituídas pela Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, foram uma das medidas de política fiscal 

do Programa de Estabilidade Fiscal – PEF (apresentado em outubro de 1998).  

A exposição de motivos do Projeto de Lei Complementar nº 18, de 1999 

descrevia o objetivo do regime fiscal instituído pela norma de redução drástica e veloz do 

déficit público e de estabilização da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto 

– PIB; afirmava a eficiência do regime fiscal para evitar déficits recorrentes e imoderados 

e expansão indesejável da dívida pública acima de limites máximos e prudenciais 

(Oliveira, 2010).  

A norma de instituição do regime fiscal foi posteriormente convertida na Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabeleceu, segundo a ementa, normas 

                                                 
83 “Boa parte do projeto não representa uma novidade propriamente dita, já que o projeto de LRF pretende 

elevar ao nível de Lei Complementar diversos instrumentos legais já existentes, tais como a Resolução 
78 do Senado Federal, a Lei Camata e a Lei Geral de Previdência Pública. Cabe destacar que conceder 
status de lei complementar à estes normativos exerce um importante efeito no sentido de perenizar estes 
dispositivos, notadamente no que diz respeito ao controle de endividamento, basicamente, definidos por 
meio de Resolução do Senado. A definição de regras fiscais a partir de lei complementar é portanto um 
primeiro aspecto positivo que deve ser destacado no sistema proposto.” (Guardia, 1999, p. 187-8) 

84 BCB, 2014. 
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de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e deu outras 

providências, e segundo o conteúdo, a estrutura e a conformação das ações do Estado pela 

utilização de instrumentos de finanças públicas para alcance de finalidades na 

organização da produção e distribuição de bens (ou seja, no processo econômico ou nas 

relações de natureza econômica) ou um sistema de regras fiscais de restrição permanente 

da política fiscal. 

A partir do ano de 1999, a regulação do déficit e a dívida pública no Brasil é 

abrangida por uma estrutura estável constituída e conformada pelo direito, composta 

fundamentalmente de meta de câmbio, regulado pelo texto do Comunicado Bacen nº 

6.565, de 18 de janeiro de 1999, de meta de inflação, regulado pelo texto do Decreto 

nº 3.088, de 21 de junho de 1999 e de meta fiscal, regulado pelo texto da Lei nº 9.811, 

de 28 de julho de 1999 - Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 1999, e, em seguida, 

pelo da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.  

A ideia ou o conceito de regime macroeconômico, cujo conteúdo abrange um 

conjunto de estruturas estáveis expressos nos regimes de meta de câmbio, meta de 

inflação e meta fiscal, é instrumento de análise na literatura econômica brasileira85.  

A ideia central do conceito de regime macroeconômico é o condicionamento de 

ações do Estado em política econômica – monetária, cambial e fiscal – pelas estruturas 

do regime de metas de inflação, regime de meta de câmbio e regime de meta fiscal. A 

gestão da política macroeconômica86 é estruturada por determinantes de longo prazo de 

                                                 
85 BRUNO, Miguel et al. Finance-Led Growth Regime no Brasil: estatuto teórico, evidências empíricas e 

consequências macroeconômicas. Rev. Econ. Polit. [online]. 2011, vol.31, n.5 [cited  2017-12-22], 
pp.730-750. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31572011000500003&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0101-3157.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-
31572011000500003.; Oreiro, JoséLuis. (2015). Muito além do tripé: proposta de um novo regime de 
política macroeconômica para dobrar a renda per-capita em 20 anos.; NERI< Marcelo Cortes. Miséria, 
Desigualdade e Estabilidade: O Segundo Real. Disponível em: chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.cps.fgv.br/cps/pesquisas/site_ret_port/
RET_Texto.pdf> Acesso em: 22 dez 2017; Ramos, CA. O Emprego nos Anos 1990: O Regime 
Macroeconômico Importa? IPEA: Brasília, 2003; Biancarelli, André e Rossi, Pedro. A política 
macroeconômica em uma estratégia social-desenvolvimentista. Revista Brasileira de Planejamento e 
Orçamento. Disponível 
em:<//oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.assecor.org.br/files/5814/1295/5678/rbpo_v
ol4_num1-artigo2-politica_macroeconomica.pdf> Acesso em 12 out 2017; (Rossi, 2015, Regime 
Macroeconômico e o Projeto Social-Desenvolvimentista); Vianna, STW, Bruno, MAP, Modenesi, AM. 
Macroeconomia para o desenvolvimento: uma agenda de pesquisa. IPEA; Brasilia. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1105 Acesso em 15 out 2017; dentre outros. 

86 CONTI, Bruno de. Um tripe estático e um país que tenta movimentar-se in O Tripé Macroeconômico e 
o Desenvolvimento às Avessas. Revista de Política Social e Desenvolvimento [online], 2015. Disponível 
em: <http://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://plataformapoliticasocial.com.br/wp-
content/uploads/2015/03/Revista_15.pdf> Acesso em: 01 jan 2017. 
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cada uma das políticas monetária cambial e fiscal, cujas características condicionam a 

evolução e a interação delas. A distinção entre regime e política macroeconômica 

evidencia a relação entre diretrizes e objetivos de longo prazo e administração e objetivos 

de curto prazo na gestão das políticas monetária, cambial e fiscal (Rossi, 2015, p. 9).  

A variedade de objetivos de política econômica, como crescimento econômico, 

estabilidade monetária, distribuição de renda, evidenciam as possibilidades de 

combinação de regimes para alcance de fins diversos na economia capitalista. Os regimes 

macroeconômicos do pós-guerra são objeto de categorização em economic management, 

cujas características são pleno emprego, câmbio fixo, política fiscal expansionista e 

monetária passiva, até a crise da década de 1970; em políticas neoliberais, cujas 

características são controle monetário e da inflação, diminuição das funções do Estado e 

política fiscal restritiva a partir de 1973; e em novo consenso macroeconômico, cujas 

características são gestão das expectativas de inflação, regime de câmbio flutuante e 

política fiscal restritiva, a partir de 1990 (Mello, 2015).  

Os fundamentos teóricos do regime monetário – meta de câmbio e meta de 

inflação - e do regime fiscal – meta fiscal – estão abrangidos na discussão econômica da 

condução das políticas monetária e fiscal por discrição (Modenesi, 2005) ou por regras 

(Guardia, 1999, p. 63). 

O regime monetário expresso na meta cambial e na meta de inflação, regulados 

no direito brasileiro respectivamente no Comunicado Bacen nº 6.565, de 18 de janeiro de 

1999, e no Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999, estava abrangido na discussão 

econômica da condução das políticas monetária e fiscal por regras ou por discrição, 

segundo evidenciado no enunciado abaixo: 

Em poucas palavras, o regime monetário nada mais é do que uma estratégia 

de condução da política monetária baseada na utilização de uma regra. A 

adoção de um regime monetário implica, portanto, que a política monetária 

seja pautada pelo comprometimento da autoridade monetária em manter a 

economia ancorada (no câmbio, no estoque monetário ou na taxa de inflação). 

Os proponentes da adoção de uma âncora enfatizam que ela é um mecanismo 

que desempenha duas funções fundamentais para a manutenção da estabilidade 

de preços: (i) a coordenação das expectativas inflacionárias e (ii) o balizamento 

da formação de preços por parte dos agentes econômicos. Por isso, pode-se 

dizer que a adoção de uma âncora contribui diretamente para promoção da 

estabilidade de preços. (Modenesi, 2005, XLVI, itálico do autor, grifo nosso) 
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O regime fiscal expresso na meta fiscal regulada no direito financeiro brasileiro 

pela Lei nº 101, de 04 de maio de 2000 estava abrangido na discussão econômica da 

condução das políticas monetária e fiscal por regras ou por discrição, segundo 

evidenciado no enunciado abaixo: 

A questão central é saber se o compromisso com a disciplina fiscal é melhor 

assegurado através de políticas discricionárias ou mediante a definição de uma 

regra fiscal em bases permanentes. A literatura econômica é bastante 

extensa no que diz respeito à superioridade da política de regras sobre a 

política discricionária no campo da política monetária. No entanto, 

quando tratamos de política fiscal, a questão torna-se bem mais complexa. 

Por um lado, é sempre possível argumentar que uma política de regras 

poderia neutralizar os efeitos positivos de uma política fiscal anti-cíclica. 

Ou seja, uma política discricionária baseada numa adequada combinação das 

políticas monetária e fiscal, visando sobretudo a manutenção de baixas taxas 

de inflação e o equilíbrio das contas externas, poderia representar uma 

alternativa superior à política de regras. 

Por outro lado, na prática não é geralmente este o resultado. Como já 

desenvolvido anteriormente uma política do tipo ‘tax smoothing’ só opera de 

maneira eficiente quando existe a percepção por parte dos agentes econômicos 

de que o governo irá comprometer-se com a geração de superávits para pagar 

o serviço da dívida nos momentos de expansão do ciclo econômico. Nestes 

contextos, em que a credibilidade do governo é posta em cheque, o que pode 

ocorrer tanto em função de mudanças abruptas no cenário macroeconômico 

como pela própria existência de inconsistência dinâmica, as regras fiscais 

podem ser vistas como uma solução do tipo ‘second best’, desde que 

percebidas como críveis e confiáveis. (Guardia, 1999, p. 63, grifo nosso) 

A regulação do déficit e da dívida pública da União está abrangida pela ideia 

de regime econômico, cujo conteúdo abrange um conjunto de estruturas estáveis, cujo 

fundamento teórico tem origem na discussão econômica da condução das políticas 

monetária e fiscal por discrição (Modenesi, 2005) ou por regras (Guardia, 1999, p. 63), e 

cuja regulação no Brasil a partir do ano de 1999 é composta fundamentalmente de meta 

de câmbio, regulado pelo texto do Comunicado Bacen nº 6.565, de 18 de janeiro de 1999, 

de meta de inflação, regulado pelo texto do Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999 e 

de meta fiscal, regulado pelo texto da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999 - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do ano de 1999, e, em seguida, materializado pelo da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.  
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2.2 Regime Monetário - Meta de Inflação 

 

O regime de metas de inflação87 88 foi regulado no Brasil pelo texto do Decreto 

nº 3.088, de 21 de junho de 1999, cuja forma constitui a política monetária. 

A moeda é representação do poder de compra89 cujas equivalências das relações 

de troca90 são expressas no preço 91 92. A literatura econômica diverge sobre a origem do 

dinheiro ou moeda. 

Parte da literatura considera a maior capacidade de venda, de intercâmbio e de 

aceitação de determinados bens como a origem do dinheiro. A capacidade de 

determinados bens de serem intercambiados por outros bens e, por isso, servirem como 

intermediários de troca entre eles, é a origem do valor cuja expressão é uma mercadoria 

apta a realizar um pagamento, considerada por todos pelo costume como dinheiro 

(Menger, 2014)93.  

                                                 
87 “Inflation targeting is a framework for monetary policy characterized by the public announcement of 

official quantitative targets (or target ranges) for the inflation rate over one or more time horizons, and 
by explicit acknowledgment that low, stable inflation is monetary policy’s primary long-run goal. 
Among other  important features of inflation targeting are vigorous efforts to communicate with the 
public about the plans and objectives ous efforts to communicate with the public about the plans and 
objectives of the monetary authorities, and, in many cases, mechanisms that strengthen the central bank’s 
accountability for attaining those objectives.” (Bernanke, Ben S et alli, 1999). 

88 “A partir do segundo semestre de 1999, a política monetária passou a ser subordinada ao conceito de 
Inflation Targeting ou Meta de Inflação.” (Fortuna, 2005, p. 53) 

89  “A moeda não é o quilograma, ou o litro, nem qualquer outra medida física, de coisas ou de relações 
naturais – e por isso permanente e invariável. 

 Tem a moeda a característica de ser ‘poder de compra’. Todos sabemos que, como ‘poder de compra’, 
sofre ela permanente processo de alteração de valor – em função de suas quantidades, da quantidade dos 
bens existentes e dos que vão sendo produzidos e consumidos, da velocidade com que serve à circulação 
dos bens.” (Vidigal, 1995, XI) 

90 “Da multilateralidade da troca instrumentada por moeda decorre a interação entre as decisões que atuam 
no e sobre os mercados resultantes dos comportamentos que condicionam o exercício de tais opções seja 
orientando a preferência pela liquidez, a propensão a consumir e a realização de investimento, seja 
atuando sobre os níveis de preço e de juros que, como adiante verificaremos, são a expressão da 
equivalências nas relações de troca, o primeiro, ou das opções entre decisões possíveis em face da 
liquidez, os segundos.” (Chiara, 1986, p. 62) 

91 “Daí se extrai [de diferentes relações jurídicas referentes a contraprestações como aluguel, salário, 
vencimentos ou soldos, juros, remuneração ou honorários] o traço comum para o conceito de preços, 
isto é, o ‘quantum’ do pagamento em moeda que se constitui na prestação pela qual se assegura a 
satisfação a ser obtida pela contraprestação de natureza diversa da prestação.” (Chiara, 1986, p. 112) 

92 A premissa do enunciado é a teoria do valor utilidade, e não a teoria do valor trabalho. (Nusdeo, 2010, 
p.  55; Mankiw, 2007, p. 628) 

93  “El interés de cada uno de los agentes e la economía les induce, cuando alcanzan un mayor conocimiento 
de sus ventajas individuales, a intercambiar sus mercancías por otras, incluso aunque estas últimas no 
satisfagan de forma inmediata su finalidad de uso directo. Y ello sin previos acuerdos, sin presión 
legislativa e incluso sin prestar atención al interés público. Ocurre de este modo, bajo el poderoso influjo 
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O surgimento de mercadorias com essas características é consequência 

espontânea do continuo processo de trocas, é resultado não da ação do Estado (Menger, 

2014)94, mas da ação individual (Cortez, 2004, p. 72). A depender das necessidades do 

comércio, o Estado pode garantir a aceitação geral em um território por meio de sanção 

(Menger, 2014). É denominada teoria mengeriana. 

Parte da literatura considera o reconhecimento pelo Estado da qualidade de 

instrumento de pagamento como a origem do dinheiro95. A condição de instrumento de 

pagamento reconhecida pela forma jurídica é a origem da capacidade de a mercadoria 

realizar um pagamento (Knapp, 1973, p. 6-7)96. 

O reconhecimento de mercadorias como meio de pagamento, independente de 

características de capacidade de venda, de intercâmbio e de aceitação de determinados 

bens, é resultado da ação do Estado e não da ação individual pelo costume97. Assim, o 

reconhecimento, a denominação e a definição do padrão monetário é uma escolha livre 

do Estado (Knapp, 1973, p. 2-3), cujas características relevantes não são intrínsecas mas 

extrínsecas ao material, na lei que o instituiu (Cortez, 2004, p. 84). É denominada teoria 

chartalista. 

                                                 
de la costumbre, presente por doquier a medida que aumenta la cultura económica, que un cierto 
número de bienes, que son siempre los que, en razón del tiempo y lugar, mayor capacidad de venta 
poseen, son aceptados por todos en las operaciones de intercambio y pueden intercambiarse a su 
vez por otras mercancías. A estos bienes llamaron los germanos Geld (= dinero), palabra derivada de 
gelten (=valer, tener validez, ser válido). Vemos, pues, que en alemán dinero significa, sencillamente, el 
objeto que vale, que sirve para pagar. 

 El proceso descrito, mediante el cual unos determinados bienes se convierten en dinero, permite 
compreender inmediatamente la gran importancia de la costumbre en el origen y este último.[…]” 
(Menger, 2014, grifo nosso) 

94 “Pero si, de acuerdo con las necesidades del comercio, un bien tien caráter de dinero garantizado con 
una sanción estatal, se consigue con ello que cumpla esta función no sólo respecto de las mismas 
instancias estatales, sino que desempeñe también todas aquellas funciones cuyo contenido no está 
regulado de otra manera en casos concretos, es decir, que la función subsidiaria que sustituye a la 
original, suprimida por las causas que fueren, sólo puede exigirse y ofrecerse con fuerza jurídica respeto 
de dicho bien. En consecuencia, lo que el Estado hace es imprimir en este bien el carácter de una 
capacidad de representación universal. No es que esta circunstancia convierta a dicho bien en 
dinero, pero sí que perfecciona de manera importante este carácter.” (Menger, 2014, grifo nosso) 

95 “Money is a creature of law. A theory of money must therefore deal with legal history.” (Knapp, 1973, 
p. 1) 

96 “It is of the greatest importance that this should be borne in mind. Even in autometallism (the simplest 
form of a means of payment) it is first the possibility of employing it in exchange that gives it the property 
of becoming a means of payment. The possibility of ‘real’ use does not produce this property, otherwise 
all goods would be already potentially means of payment, for they all have a technical use. 

 The use in exchange is a legal phenomenon. Even autometallism is therefore a legal form of the means 
of payment.” (Knapp, 1973, p. 6-7) 

97 “If we assert, ‘Every means of payment is an Exchange commodity,’, we are altogether wrong, for in 
the course of history we meet with means of payment which are not in any way commodities of Exchange 
in the proper sense of the term. ‘Exchange-commodity’ is therefore not the wider concept we are 
seeking.” (Knapp, 1973, p. 2-3) 
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As funções da moeda são de instrumento de troca, reserva de valor, padrão de 

valor (Hugon, 1973; Fortuna, 2005), instrumento de poder liberatório, padrão de 

pagamentos diferidos e instrumento de poder. (Lopes, 1988, p. 19).  

Instrumento de troca é a capacidade de ser meio para troca de produtos, cuja 

vantagem do uso da moeda é o aumento da eficiência do processo de produção e de 

distribuição de bens e o aumento de bens para satisfação das necessidades sociais.  

Reserva de valor é a capacidade de ser meio para manutenção da equivalência 

das relações de troca em um período de tempo, cuja vantagem do uso da moeda é o maior 

grau de aceitação e de liquidez em relação a outros ativos financeiros ou reais, como os 

historicamente utilizados gado, conchas, sal, dentre outros. 

Padrão ou medida de valor é a capacidade de ser meio para mensuração da 

equivalência das relações de troca, cuja vantagem do uso da moeda é a capacidade de 

expressão do valor de um bem em relação a outro segundo uma unidade-padrão de medida 

(Lopes, 1988, p. 20). O poder de compra da moeda é a capacidade de aquisição de bens 

e de serviços por uma unidade monetária. A equivalência da relação de troca entre 

produtos, expressa no preço, é mensurada pela moeda98. 

Instrumento de poder liberatório é a capacidade de ser meio de liquidação de 

débitos e de dívidas, cujo forma é instituída pelo Estado pela garantia de curso força da 

moeda99, ou seja, pela garantia de aceitação da moeda como forma de 

pagamento100.(Lopes, 1988, p. 23) 

Padrão de pagamentos diferidos101 é a capacidade de ser meio para distribuição 

antecipada de pagamentos em relação à produção de bens, cuja vantagem do uso de 

moeda é a facilitação do crédito e a viabilização de processos de investimento, de 

                                                 
98 “Surge assim o preço. Ele nada mais vem a ser do que o valor econômico expresso em unidades 

monetárias e quantificado por elas, de tal sorte que quando dois bens apresentam o mesmo preço, eles 
podem tranquilamente ser permutados, pois terão idêntico valor.”(Nusdeo, 2010, p. 50) 

99 “[...] Em princípio, a extinção de uma dívida é uma questão jurídica; a troca é que é a questão 
econômica.[...]” (Gudin, 1976, p. 20) 

100 “O padrão monetário, isto é, o regime jurídico da moeda, depende fundamentalmente do Estado, que 
elabora e promulga as leis monetárias, e acolhe ou rejeita princípios gerais, assim determinando esse 
regime, esse padrão” (Vidigal, 1995, p. 14) 

101 “Que é crédito? Pode-se defini-lo como a troca de um bem atualmente disponível por uma promessa 
de pagamento. É um alargamento da troca no tempo. Há crédito cada vez que numa troca as prestações 
das duas partes não são simultâneas, mas dissociadas no tempo. Conceder um crédito é emprestar uma 
soma de dinheiro ou vender um bem aceitando que o pagamento do preço seja posterior à entrega da 
coisa vendida.” (Hugon, 1970, p. 54) 
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produção e de consumo realizados no sistema econômico, em que as etapas de geração e 

de escoamento de bens e de serviços são sucessivas. (Lopes, 1988, p. 24) 

Instrumento de poder é a capacidade originada pela aquisição de direitos sobre 

bens e serviços de ter influência política sobre a organização social (Lopes, 1988, p. 24-

5; Chiara, 1986). 

O poder de compra da moeda, ou valor da moeda, se modifica no tempo, ou seja, 

se modifica a relação entre a capacidade de aquisição de bens e de serviços, denominado 

valor real da moeda, e a quantidade de unidades monetárias, denominado valor nominal 

ou de face da moeda102.  

A modificação do poder de compra da moeda, ou do valor da moeda, expressa 

na contínua103 diminuição da capacidade de aquisição de bens e de serviços e representada 

na elevação do nível geral de preços é denominada inflação, e no contínuo aumento da 

capacidade de aquisição de bens e de serviços e representada na diminuição do nível geral 

de preços é denominada deflação (Oliveira, 2006, p. 271; Sampaio, 1991, p. 236; Lopes, 

1988, p. 303). 

A gestão pelo mercado ou pelo Estado de recursos de moeda e de crédito pela 

modificação do poder de compra e pela disponibilidade ou liquidez se relaciona com 

a produção e a distribuição de bens, com o processo econômico ou com as relações de 

natureza econômica. Em outras palavras, o fluxo de recursos de moeda e de crédito pela 

modificação do poder de compra e pela disponibilidade ou liquidez pode modificar a 

produção e a distribuição de bens, o processo econômico ou as relações de natureza 

econômica 

                                                 
102 “Como vimos, há uma ilusão da moeda estável, ou seja, sempre em proporção maior ou menor ela 

oscilou em seu valor, isto é, em seu poder aquisitivo. Esta constatação de há muito tem levado os 
especialistas e o público em geral a se questionarem sobre as causas de tais oscilações.” (Nusdeo, 2010, 
p. 309) 

103 “[...] Admitamos que os níveis de preços se mantivessem estáveis por muito tempo e, repentinamente, 
houvesse uma alta nesses níveis de preços os quais, após alcançado um novo patamar, não mais 
variassem. Teria havido inflação? É claro que sim. A inflação, na realidade, é um simples aumento de 
preço. Por que, então, a definimos como ‘um movimento contínuo e ascendente do nível de preços’? 
Porque é somente com essa continuidade que ela se torna perniciosa ao sistema econômico. Uma alta 
esporádica de preços não causa nenhum distúrbio, pois a inter-relação dos mercados ajusta novamente a 
atividade econômica ao patamar de preços. No entanto, um movimento altista contínuo nessa variável, 
fazendo-a alcançar patamares cada vez mais elevados, produz efeitos devastadores sobre o sistema 
econômico porque influencia as expectativas dos agentes econômicos, provocando, quase sempre, má 
alocação de recursos, o que influi, sobremodo, no crescimento econômico do país.” (Viana, 2003, p. 15-
16) 
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A categoria cujos elementos definem a estrutura estável cuja forma condiciona 

a ação política, organiza a manifestação de interesses, transforma as relações sociais e 

unifica a ação pela direção a um objetivo é a organização social dos instrumentos de 

troca moeda e crédito pelo mercado 104 ou pelo Estado105. 

A organização social de moeda e crédito antes do século XIX era função 

exclusiva do mercado, cujo poder monetário era uma atribuição de banqueiros, senhores 

feudais, ourives e monarcas (Chiara, 1986, p. 18; em sentido próximo, Hugon, 1973, p. 

117). O Estado passou a exercer a função de emissão de moeda no século XIX, e, por 

conseguinte, passou também a exercer poder monetário. 

O controle da modificação do poder de compra e da disponibilidade ou 

liquidez de moeda varia segundo a forma regulada pelo direito, cujos tipos ou categorias 

são o controle da oferta de moeda e a determinação da taxa de juros pelo Estado 

(Stanford, 1981, p. 112-3; Oliveira, 2006, p. 176): 

Quanto à ação oficial sobre a moeda, liberais e intervencionistas estão de 

acordo: ela não pode deixar de se fazer presente, pois a estabilidade da moeda 

para a economia é uma exigência tão grande quanto o é a da constituição 

para a vida jurídica e política. Até mesmo porque boa parte dos direitos 

assegurados pela constituição perde a sua substância e efetividade diante de 

uma moeda em processo de aviltamento. Daí ter surgido em todos os países a 

figura das chamadas autoridades monetárias, encarregadas diretas da defesa 

da estabilidade da moeda.” (Nusdeo, 2010, p. 314-314, grifo nosso) 

A oferta da moeda pode ser controlada pela autoridade monetária para 

determinar o poder de compra e pela disponibilidade ou liquidez de moeda pela variação 

ou oscilação da taxa de juros até o ajuste ou equilíbrio (denominada política monetária 

ativa) (Oliveira, 2009, p. 176). 

                                                 
104 “A inflação triangulariza as relações patrimoniais, que deixam de se desenvolver exclusivamente entre 

credor e devedor, para ter a interveniência do Estado, que sorrateiramente extrai das partes um tributo – 
o inflacionário – contra o qual as constituições ainda não conseguiram estabelecer proteção 
eficaz.”(Oliveira, 2006, p. 295) 

105 “Nesse contexto se desenvolve o debate sobre o valor da moeda, aguçado com a inclusão, no rol das 
funções do Estado, da moeda como objeto da função da administração pública, integrando a agenda das 
preocupações do Estado. 

 É por essa via e desde esse prisma que se aprofunda a análise das imperfeições da função da 
administração pública, ou, mais precisamente, dos equívocos ou atuações insatisfatórias dos 
administradores, apenas se identificando nas oscilações do valor (poder de compra) da moeda o sintoma 
mais evidente dessas ocorrências.[...]”(Chiara, 1986, p. xxxx) 
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A taxa de juros pode ser controlada pela autoridade monetária para determinar 

o poder de compra e pela disponibilidade ou liquidez de moeda pela variação ou oscilação 

da oferta de moeda até o ajuste ou equilíbrio (denominada política monetária passiva) 

(Oliveira, 2009, p. 176)106 

A estrutura estável constituída e conformada pelo direito para regulação da 

moeda atualmente no Brasil é o regime de metas de inflação, regulado pelo texto do 

Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999107: 

O regime monetário de metas de inflação pode ser definido como uma 

estratégia de condução da política monetária baseada: (i) no anúncio de uma 

meta de médio prazo para a inflação; (ii) no compromisso institucional com a 

adoção da estabilidade de preços como principal meta de longo prazo da 

política monetária – ao qual os demais objetivos se subordinam; (iii) na 

reduzida importância de metas intermediárias – como, por exemplo, os 

agregados monetários no regime de metas de inflação108; (iv) em uma maior 

transparência na condução da política monetária, consubstanciada em um 

esforço de aprimoramento dos canais de comunicação entre o Banco Central e 

os agentes econômicos, o que possibilita o monitoramento e a avaliação do 

desempenho (accountability) da autoridade monetária, por parte dos agentes 

econômicos; (v) na independência de instrumentos do Banco Central ou maior 

capacidade de execução de suas metas – isto é, não se requer independência 

formal, mas, sim, que a autoridade monetária tenha liberdade para determinar 

a trajetória dos instrumentos de política monetária. (Modenesi, 2005, p. 189-

190) 

Metas são representadas por variações anuais de preços medidos por índices de 

ampla divulgação. O Brasil adota o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

                                                 
106 O importante é lembrar que os bancos centrais têm uma ampla capacidade de condicionar os juros 

correntes no sistema financeiro, seja pela política de colocação e retirada de títulos, seja pelos juros 
cobrados no redesconto. No Brasil isto é feito pela fixação da chamada taxa básica de juros – SELIC – 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia.”(Nusdeo, 2010, p. 319, grifo nosso) 

107 “A principle them of this book is that, in practice, inflation targeting serves as a framework for 
monetary policy rather than as a rule for monetary policy. This distinction requires a bit of explanation. 

 […] 
 Though we would argue that all monetary policy regimes are in fact discretionary, it is also true that 

discretion is a matter of degree. Discretion may manifest itself as the relatively undisciplined approach 
that we describe above, leading to policies that change with the personal views of the central bankers or 
with the direction of the political winds. Or it may operate within a more clearly articulated framework, 
in which the general objectives and tactics of the policy-makers – although not their specific actions – 
are committed to in advance.[…]” (Bernanke et alli, 1999, p. 5-6) 

108 O significado da prioridade ao objetivo de estabilidade de preços não é a inexistência de outras 
prioridades, mas a prevalência daquela na hipótese de conflito entre elas. (Moreira, 2006). 
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calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo texto da 

Resolução nº 2.615, e 30 de junho de 1999109.  

A meta de inflação é proposta pelo Ministro da Fazenda, fixada pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN) e cumprida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM)110 

do Banco Central do Brasil (BCB) especificamente pela definição de uma meta para a 

Taxa SELIC 111 compatível com a meta de inflação.112. 

A literatura econômica parece convergir para a tese de o controle da taxa de juros 

para manutenção ou alcance da liquidez ideal e da estabilidade monetária ser a função 

primordial de um Banco Central (Nusdeo, 2010; Fortuna, 2005, p. 47), para alcance dos 

objetivos da política econômica, genericamente (Lopes, 1988, p. 253), ou de crescimento 

econômico (Matias-Pereira, 2009, p. 141; Oliveira, 2006, p. 176). Diverge, entretanto, 

sobre a exclusividade da função. A busca da estabilidade de preços é tarefa da 

coordenação entre instrumentos de política econômica, inclusive as políticas fiscal e 

comercial (Modenesi, 2005, p. 136) 

No Brasil, a função do Banco Central é assegurar a estabilidade de preços, 

considerada a contribuição adequada para o crescimento econômico sustentável, 

desemprego baixo e melhora nas condições de vida da população, pela manutenção da 

taxa de inflação baixa, estável e previsível (BCB, 2017). 

A execução da política monetária pelo Banco Central pelo uso de  instrumentos 

para a ação política de controle do poder de compra da moeda e da disponibilidade de 

moeda sob a estrutura do regime de metas de inflação são  a emissão de moeda, as reservas 

obrigatórias ou depósitos obrigatórios, as operações de mercado aberto, a política de 

                                                 
109 “No Brasil, a atividade normativa [dos bancos centrais] materializa-se por via de resoluções, circulares 

e cartas-circulares, as quais se consolidam em quatro conjuntos normativos: Manual de Normas e 
Instruções (MNI), Consolidação das Normas Cambiais (CNC), Plano de Contas do Sistema Financeiro 
(Cofie) e CADOC (Catálogo de Documentos).”(Nusdeo, 2010, p. 316) 

110 Circular nº 2.698, de 20 de junho de 1996 e Circular nº 3.297, de 31 de outubro de 2005, ambas do 
Banco Central do Brasil (BCB). 

111 “Nasce o problema da instabilidade característica do padrão de valor que é a moeda. Estipulada 
obrigação de pagamento em determinada moeda e fixada a taxa nominal de juros, os juros reais variarão 
segundo o quadro das alterações no poder de compra da moeda. Corresponderá a taxa de juros reais, 
portanto, à fixada nominalmente, com o acréscimo ou a dedução da taxa de valorização ou 
desvalorização da moeda. 

 Enquanto prevalece a consideração dos juros nominais, a instabilidade do valor da moeda se projeta em 
incerteza e insegurança nas relações econômicas e em injustiças e iniquidades no plano do Direito.” 
(Vidigal, 1976, p. 208) 

112 Art. 2o  Ao Banco Central do Brasil compete executar as políticas necessárias para cumprimento das 
metas fixadas. 
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redesconto113(Oliveira, 2006; Mankiw, 2007, p. 639), o controle e seleção de crédito 

(Hugon, 1973, p.117; Fortuna, 2005, p. 47; Lopes, 1988, p. 254), e a persuasão moral 

(Stanford, 1981, p. 114) 

As autoridades monetárias devem selecionar um instrumento particular de 

política ou uma determinada combinação deles. Que mecanismos ou conjunto 

escolherão depende, entre outros fatores, do seu ponto de vista quanto à 

integração entre o setor monetário e o real, das restrições operacionais que 

devem enfrentar e das condições particulares dominantes por ocasião da 

implementação ou diversificação da política. (Stanford, 1981, p. 115) 

A taxa de juros no regime de metas de inflação a ser perseguida pelas operações 

de mercado aberto realizadas pelo BCB é determinado pela meta para a Taxa SELIC 

definida pelo COPOM (Nusdeo, 2010, p. 319). 

O instrumento para ação política considerado ágil e dinâmico para administração 

da taxa de juros, para controle da disponibilidade de moeda e do crédito é a compra e 

venda de títulos públicos pelo Banco Central do Brasil para controle do volume de 

reservas bancárias ou reservas de caixa do sistema bancário (Stanford, 1981, p. 111), 

denominado operação de mercado aberto. 

A autoridade monetária pela mesa de operações de mercado aberto realiza 

permanentemente operações de curto e curtíssimo prazo pela compra e venda final 

(operações definitivas) e compromissada (operações compromissadas) de títulos públicos 

para controle da quantidade de moeda em circulação e do volume de crédito (Hugon, 

1973, p. 121) na economia e para administração dos efeitos no nível de emprego, 

produção, preços e transações internacionais114. 

A diminuição da disponibilidade da moeda e do crédito pela redução do volume 

de reservas bancárias, cujo efeito é o aumento da taxa de juros, é realizada pela emissão 

pelo Tesouro Nacional e colocação em circulação (venda) pelo Banco Central de títulos 

da dívida pública. ” (Fortuna, 2005, p. 48-49; Lopes, 1988, p. 264). O aumento da 

                                                 
113 Artigo 3º da Lei nº 4.595, de   1964 
114“As operações de open Market podem, também, ser usadas para fazer variar a taxa de juros ou a sua 

estrutura. Se as autoridades desejarem alterá-la, com efeito, determinarão uma taxa de juros a atingir e 
permitirão que as reservas de caixa se modifiquem, como resultado de suas operações, até que o seu 
objetivo seja alcançado. Por outro lado, uma mudança na sua estrutura pode ser conseguida sem uma 
variação na base de caixa do banco. Neste caso, o banco central tem de alterar a oferta relativa de títulos, 
a curto e longo prazos. Se o banco central quiser reduzir os diferenciais entre suas várias taxas poderá 
comprar um montante de títulos a curto prazo e vender um valor equivalente dos mesmos a longo prazo 
(mantendo a base de caixa constante).” (Stanford, 1981, p. 112-3). 
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disponibilidade da moeda pela elevação do volume de reservas bancárias, cujo efeito é a 

queda da taxa de juros, é realizado pelo resgate de circulação (compra) pelo Banco Central 

de títulos da dívida pública. ” (Fortuna, 2005, p. 48-49; Lopes, 1988, p. 264) 

O objetivo de estabilidade monetária estruturado pelo regime de metas de 

inflação é alcançado pela anulação da diferença entre a expectativa inflacionária 

vigente e a meta de inflação anunciada115. 

A operação de mercado aberto compromissada, ou operação compromissada, 

é o instrumento majoritariamente utilizado pelo Banco Central do Brasil para 

administração da taxa de juros.para ajuste de meios de pagamento em função da liquidez 

adequada do mercado, de formação da taxa de juros interna, de regulação da volatilidade 

da liquidez e de financiamento de resgates do Tesouro (Carvalho Jr, 2011, p. 39)116. 

A direção que unifica tanto a estrutura estável expressa no regime de metas de 

inflação, constituída e conformada pelo Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999, quanto 

a política monetária no campo da organização social da produção e da distribuição, é o 

objetivo de estabilidade monetária. 

Os interesses117 118 119 cujas manifestações e as relações sociais cujas 

transformações são estruturadas pela forma do regime de meta de inflação podem ser 

                                                 
115 “Na prática, a compra e venda de títulos públicos relacionados à condução das políticas monetária e 

cambial produzem impacto sobre as operações de compra e venda de títulos públicos vinculados ao 
controle da dívida pública mobiliária interna (HIGA; Afonso, 2009, pp. 23-26). Para fazer política 
monetária, o Banco Central realiza operações compromissadas com o mercado, tendo como lastro títulos 
públicos de emissão do Tesouro Nacional. Como esses títulos aparecem no balanço do Banco Central? 
Para não ferir a LRF, o Tesouro emite títulos públicos que são colocados na carteira do Banco Central, 
para fins de política monetária. Quando os títulos vencem, o Tesouro os substitui por outros. Assim, fica 
garantido o suprimento de títulos à autoridade monetária, para que esta possa controlar a liquidez do 
sistema bancário. Na medida em que o Banco Central enxuga a liquidez, em função do maior fluxo 
cambial, observa-se um aumento da dívida bruta do governo geral, dada a elevação no volume de 
operações compromissadas.” (Afonso, 2010, p. 309) 

116 Operação compromissada é negócio jurídico de transferência de propriedade de títulos públicos com 
obrigação de recompra ou de revenda em data futura pela autoridade monetária e por instituições 
financeiras. A Resolução nº 3.339, de 30 de janeiro de 2006, editada pelo Banco Central do Brasil, regula 
as operações compromissadas. As normas que antes remetiam à regulação revogada – Resoluções nº 
2.950, de 17 de abril de 2002, 3.054, de 19 de dezembro de 2002, e 3.171, de 19 de fevereiro de 2004, 
devem remeter a esta nova resolução. 

117 “Dessas verificações, delineia-se um complexo relacionamento entre os que atuam nos mercados, assim 
identificados os que em função da disponibilidade da moeda, ou de bens e serviços, sobre os quais o 
Estado, em situações especiais, intervem como indutor dos comportamentos e das decisões que devam 
ser tomadas, ou dirigir o sentido dessas relações ou, ainda, delas participa.” (Chiara, 1986, p.  63) 

118 “A opção entre as soluções de liberdade ou de limitação para as taxas de juros envolve, de um lado, o 
interesse social no funcionamento dos mecanismos de seleção eficiente dos investimentos e de alocação 
ótima dos recursos e, de outro lado, a realidade das imperfeições do mercado de crédito e das relações 
de dominação que nele se implantam.” (Vidigal, 1976, p. 208) 

119 “Cabe ao especialista dos problemas de moeda e de crédito velar pelo contrôle e manipulação dêstes 
dois delicados instrumentos, para evitar que de seu uso decorram  - como não raro acontece – graves 
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genericamente descritos pelos efeitos da modificação do poder de compra e da 

disponibilidade ou liquidez de moeda na estrutura de produção e na distribuição de renda, 

e no ganho de setores econômicos e de classes sociais 120. 

Nesse panorama as relações de crédito e débito vão se constituindo na 

dinâmica dos mercados e, a partir delas, verificando-se consequências da 

mais alta relevância, implicando o patrimônio dos particulares, do 

próprio Estado e gerando transferências de renda que privilegiam sem 

motivo ou penalizam injustamente categorias de agentes econômicos, 

quebrando o princípio da equivalência que deve presidir as relações de troca e 

o sentido do salário econômico, dado a postura estática frente à formação dos 

preços, elemento estrutural das relações de mercado. 

[...] 

A tarefa legislativa nesse particular [preservação do poder de compra da 

moeda] é interminável em razão dos interesses que se apresentam, muitas 

vezes em sentidos opostos, para serem considerados e tutelados na valoração 

do problema inflacionário e consequente solução normativa. 

A questão torna-se ainda mais polêmica desse as explicações sobre a inflação 

a partir de diferentes causas. (Chiara, 1986, p. 174, grifo nosso) 

 

No último século [XIX], poucas coisas preocuparam mais regularmente o 

pensamento conservador do que o temor do papel-moeda. Sem dúvida, isso era 

principalmente uma questão de interesse pecuniário – o receio do credor de 

que seria pago em dinheiro de poder aquisitivo inferior, a preferência do 

comerciante por uma moeda amplamente aceitável e a possibilidade de um 

homem olhar o seu tesouro e saber que perduraria, que não precisava de uma 

estratégia para a sua preservação. [...] (Galbraith, 1997, p. 56)121 

                                                 
males para a criação e distribuição da riqueza e da renda, ou seja, para o bem-estar econômico da 
sociedade.” (Gudin, 1976, p. 32) 

120 “O equilíbrio, destarte, resulta menos do regime da concorrência como disputa pela clientela, fator de 
limitação o ‘egoísmo’, o que da dominação que se verifica e preside o funcionamento dos mercados, 
quando consideradas as variáveis inerentes à instrumentação monetária e interesses de ordem coletiva 
que superam a esfera de atuação de um único sujeito de direito. 

 Nesse sentido é que se menciona a existência da categoria dos pequenos poupadores, dos empregados 
de determinado setor, das corretoras de valores, dos investidores no mercado de ações, dos empresários 
da construção civil, dos exportadores, dos consumidores, e assim poderíamos continuar a identificar 
inúmeras situações em que interesses comuns inerentes a funções desenvolvidas nos mercados 
caracterizam vínculos tácitos entre os que a desempenham.” (Chiara, 1986, p. 115-6) 

121 Por isso, o controle da variação de valor da moeda representada na diminuição do poder de compra e 
pelo aumento dos preços, denominada inflação, interessa ao setor financeiro, na medida em que interessa 
a credores a manutenção do poder aquisitivo do valor emprestado entre o momento do empréstimo e do 
recebimento. (Ouriques, 1997:97 APUD Martins, 2003, p. 121) 
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A disponibilidade de moeda influencia a propensão de poupança ou consumo, 

a assunção de riscos, o planejamento a longo e a curto prazo. A modificação da 

disponibilidade de moeda é refletida na utilização de poupança ou de rendas acumuladas 

(Silveira, 1960, p. 225), ou do produto econômico (Viana, 2003, p. 51)122 para 

investimento ou gasto público. 

O poder de compra da moeda influencia a estrutura produtiva e a distribuição 

da renda123. 

A influência na estrutura produtiva pela variação de valor da moeda 

representada na diminuição do poder de compra e pelo aumento dos preços, denominada 

inflação, é refletida na escolha pelo investimento de empresas em ativos reais ou em 

ativos financeiros124. A influência da inflação é refletida na transferência de renda de 

credores e investidores conservadores para devedores e especuladores (Sandroni, 

1999)302 (Viana, 2003, p. 47), de emprestadores em geral (Martins, 2003, p. 121), de 

credores do Estado e do sistema financeiro  (Oliveira, 2006, p. 46-7), como mutuários em 

contrato de longo prazo (Vidigal, 1976, p. 209; Vianna, 2003, p. 47), perda de poder de 

compra para quem recebe rendas monetárias fixas em dinheiro como trabalhadores 

assalariados, aposentados, pensionistas, locadores, empresários cujos preços sejam 

administrados (Oliveira, 2006, p. 296; Viana, 2003, p. 46), ganho de poder de compra 

para empresários cujo preço do bem é comercializável (Rossi, 2014; Sandroni, 1999; p. 

302, aumento do emprego, aumento do crescimento econômico (Oliveira, 2006, p. 288; 

Sampaio, 1991, p. 244; Vianna, 2003, p. 53) 

A influência na estrutura produtiva pela variação de valor da moeda 

representada no aumento do poder de compra da moeda e pela diminuição dos preços, 

denominada deflação. A influência da deflação é refletida na transferência de renda de 

devedores para credores, ganho de renda para quem recebe rendas monetárias fixas em 

dinheiro como assalariados, aposentados e empresários cujo preço é administrado, 

                                                 
122 “Aqui é que esta todo o cerne da disputa pelas fatias do produto econômico. Dessa forma, a inflação é 

um fenômeno que mexe com a distribuição de renda do sistema econômico, normalmente tornando-a 
mais perversa, isto é, sempre beneficiando os de maior posse em detrimento daqueles de menor poder 
aquisitivo.” (Viana, 2003, p. 51) 

123 “Como se sabe o problema principal dos efeitos do processo inflacionário é a desigualdade com que 
atingem diferentemente setores e categorias de agentes econômicos gerando expectativas por si só 
realimentadoras de comportamentos especulativos.” (Chiara, 1986, p. 191) 

124 “Do ponto de vista do Estado, a administração das taxas de juros ganha especial destaque tanto no que 
se refere à função de controlar a moeda e o crédito, como no que diz respeito ao estímulo para 
implementar o investimento produtivo em setores prioritários para a economia do País.” (Chiara, 1986, 
p. 140) 
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aumento do desemprego, diminuição do crescimento, instabilidade política e revoluções 

(Sampaio, 1991, p. 237). 

Interesses e relações sociais expressos na estrutura de produção e na distribuição 

de bens e no ganho de setores econômicos e de classes sociais são ordenados pela 

regulação jurídica, ou seja, pela estrutura estável composta fundamentalmente de meta de 

câmbio, meta de inflação e de meta fiscal.  

O ordenamento jurídico do crédito pode influir decisivamente nos 

comportamentos do consumo, da poupança e do investimento, condicionar o 

aperfeiçoamento da repartição, regras do jogo da concorrência, instrumentar a 

promoção do pleno emprego, servir aos ideais do Desenvolvimento e do Bem-

Estar. (Vidigal, 1976, p. 211) 

A literatura diverge sobre a organização social dos instrumentos de troca pelo 

controle realizado pelo Estado da modificação do poder de compra e da disponibilidade 

ou liquidez de moeda, especialmente em relação à inflação. A divergência influencia a 

ordenação pelo direito da gestão estatal da moeda e do crédito. 

O efeito inflacionário da gestão pelo Estado de moeda e crédito é considerado 

absolutamente negativo ou relativamente positivo ou funcional. 

A inflação é absolutamente negativa, de modo simples, ao ser considerada como 

dano ou prejuízo à economia (Sampaio, 1991, p. 238), ou de modo fundamentado, como 

transferência de renda de credores e investidores do sistema financeiro nacional  para 

devedores e para o Estado, pela ausência de proteção constitucional ou legal ao credores 

do Estado (Oliveira, 2006, p. 46-7), ou como aumento de riscos e impacto negativo nos 

investimentos, deterioração da confiança dos empresários, redistribuição de renda 

regressiva em detrimento de classes menos favorecidas da população (Banco Central do 

Brasil, Relatório de Inflação. Brasília,  v. 19, n. 3, set., 2017) 

A inflação é relativamente positiva, ao ser considerada funcional em conjunto 

com outras formas de gestão pelo Estado de moeda e crédito.(Chiara, 1986, p. 126)125, ao 

ser considerada funcional quando decorrente de aumentos de salários previamente ao 

                                                 
125 Não é difícil, pois, se concluir que os parâmetros de mercado que informam a relação de troca entre 

produtos agrícolas e os gerados na atividades produtiva de natureza secundária podem ser substituídos 
por uma relação entre os investimentos diretos e indiretos do Estado, os subsídios que suporta para outros 
setores da economia, por exemplo e a própria taxa de inflação ‘politicamente justificável’.(Chiara, 1986, 
Moeda e Ordem Jurídica)126 (grifo nosso) 
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aumento da produção e como estímulo à produção  (Streeck, 2013)126, ao ser considerada 

funcional quando decorrente de baixa geral dos preços e consequente aumento acentuado 

do poder de compra, de modo a evitar ou reprimir a restituição por devedores de um valor 

maior do que originariamente recebido de credores (Gudin, 1976, p. 27)127; ao ser 

considerada funcional quando controlada pelo Estado por políticas industrial e fiscal 

(Sader, 1996)128; ao ser considerada funcional quando controlada pelo Estado a 

disponibilidade de moeda e, por conseguinte, a mensuração em Real da dívida pública e 

a manutenção da independência da política econômica do país129. 

A determinação da taxa de juros para controle do poder de compra e da 

disponibilidade de moeda pode influenciar a produção. Os recursos investidos na 

                                                 
126 A inflação, assim como o endividamento público e privado, não têm necessariamente de levar a crises. 

O aumento nominal de salários em antecipação a futuros aumentos de produtividade pode acelerar a 
mesma; a dívida pública pode financiar investimento no crescimento, o que permite, simultaneamente, 
o pagamento e desvalorização da mesma; e o crédito pode antecipar a prosperidade gerada em seguida. 
Em todos estes três casos, o resultado depende da reação dos detentores do capital de investimento: a 
inflação pode começar a acelerar e, depois, provocar medo de perdas patrimoniais e, por conseguinte, 
fuga de capitais; o endividamento público pode atingir um ponto em que o serviço da dívida se torna 
duvidoso; e o mesmo se diga do endividamento privado. De qualquer modo, o que é decisivo é a 
‘confiança’ dos investidores na ‘racionalidade’ dos agentes – portanto, na capacidade destes últimos para 
compreenderem a ‘psicologia’ dos primeiros e as suas expectativas de lucro. (Streeck, 2013) 

127 Em princípio, tôda desvalorização monetária constitui vantagem para o Estado como um meio de 
libertar-se de uma parte de suas dívidas. Por vêzes, o propósito é o de favorecer os devedores vis-à-vis 
dos credores ou de promover a alta de preços em fases de depressão. É um ato político, um ato do 
príncipe, pelo qual o Estado toma partido em favor de certos interesses contra outros, que julga menos 
importantes. E nem sempre é injusto o ato do príncipe. No caso de uma baixa geral de preços, isto é, de 
acentuado aumento de poder de compra da unidade monetária, os devedores podem ser chamados a 
restituir aos credores um valor real muito maior do que receberam. Seria uma injustiça capaz de levar à 
falência os que contraíram dívidas expressas em unidades monetárias. 

 Outras vezes, acontece que o Estado, forçado pelas circunstâncias (Inglaterra, 1931) ou mesmo com o 
propósito de promover a alta de preços (Estados Unidos, 1933), desvaloriza a unidade monetária em 
relação ao ouro. Mas isso nem sempre importa em reduzir o poder geral de compra da unidade monetária 
sôbre mercadorias e serviços; se não houver concomitantemente aumento da quantidade de moeda, pode 
acontecer que apenas o ouro encareça, sem que se alterem os demais preços.” (Gudin, 1976, p. 27) 

128 Os países desenvolvidos têm uma moeda conversível com presença internacional, e fazem política 
econômica pela via da moeda. Os países periféricos, como possuem uma moeda que não vale nada, não 
podem fazer política pela via da moeda. Fazem política econômica por vias que são marginais à moeda, 
e foi assim que o Estado Brasileiro fez política industrial e fiscal, desbordando do núcleo duro do sistema 
que é a moeda. Como não tem uma moeda capaz de fazer isso, lança mão de outras formas, entre as 
quais ter um setor estatal forte. Este é um setor decisivo, visto que as empresas estatais comparecem 
fortemente na constituição da cesta de consumo popular. Pode-se através disso, sem torna-las 
deficitárias, ter uma política de controle inflacionário muito eficiente. Esse é o significado maior de ter 
jogado as empresas estatais em um processo de privatização selvagem.” (Sader, 1996) 

129 A gestão da liquidez estrutural pelo déficit tem a finalidade de manter a independência da política 
econômica do país pela mensuração em moeda Real da dívida pública, evidenciado pela perda de 
independência da política econômica de países que dolarizaram a economia, como, por exemplo, o 
Equador (Biasoto, 2015). 
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finança, pela tomada de títulos públicos, por exemplo, não são investidos na economia, 

pela construção de prédios, produção de mercadorias, dentre outros (Nusdeo, 2010) 130.  

A determinação da taxa de juros para controle do poder de compra e da 

disponibilidade de moeda pode influenciar a finança pública. A decisões do COPOM 

de elevação ou de diminuição da taxa de juros tem efeito no saldo da conta de juros e no 

resultado nominal e primário (Matias-Pereira, 2009; Borges, 2010, p. 82)131. 

As reservas internacionais mantidas pelo Brasil podem influenciar a 

finança pública. A emissão de moeda no Brasil é lastreada em reservas internacionais 

administradas pelo Banco Central do Brasil (Exposição de Motivos n. 47, de 1994), as 

quais são os principais créditos ou ativos132 na mensuração do déficit e da dívida pública. 

O custo das reservas internacionais é mensurado pela diferença entre a remuneração das 

reservas internacionais bloqueadas e aplicadas nos mercados financeiros internacionais e 

a remuneração dos títulos públicos133. 

O regime de metas de inflação conformado pelo direito pelo texto do Decreto 

nº 3.088, de 21 de junho de 1999, na medida em que ordena parcialmente a produção e a 

distribuição de bens, ou seja, o processo econômico ou as relações de natureza econômica, 

expressa e representa concretamente não apenas um juízo sobre a necessidade, 

produtividade e eficiência de mercado e de Estado, mas principalmente hierarquias entre 

valores evidenciadas no objetivo de estabilidade monetária e opções entre interesses 

evidenciados no ganho de setores econômicos e de classes sociais e na estrutura de 

produção e de distribuição de renda. 

                                                 
130  “Fernando Cardim de Carvalho destaca com precisão e simplicidade os efeitos nefastos que a adoção 

de uma política monetária apoiada por juros altos pode ocasionar. Esse mecanismo reduz o ritmo de 
crescimento de preços e, portanto, contém a inflação, justamente porque sufoca a demanda de mercado. 
Assim, a eficácia dessa política depende diretamente de sua capacidade de reduzir a demanda, contraindo 
a atividade produtiva e aumentando o desemprego.” (Borges, 2010, p. 82) 

131  “Deve-se ressaltar que as decisões de política monetária têm efeito direto no resultado da conta de 
juros, bem como no resultado nominal. O superávit primário em 2007 foi de R$ 101,6 bilhões, enquanto 
a conta de juros sobre a dívida alcançou R$ 159,5 bilhões, ou seja, o país teve um déficit primário de R$ 
57,9 bilhões, o equivalente a 2,26% do PIB. As decisões adotadas pelo Copom, de redução da taxa Selic 
entre 2005 e 2007, representou uma economia de R$ 39 bilhões, correspondentes à redução nos custos 
dos títulos remunerados pela taxa Selic (BCB, 2008).” (Matias-Pereira, 2009, p. 203) 

132 Silva, 2009, p. 109.   
133 “As autoridades monetárias sempre destacam que a expansão das reservas foi a razão principal para o 

incremento das operações compromissadas, em volume absoluto e em termos relativos. Isso porque, 
quando se adota o regime de metas de inflação, por princípio, a expansão monetária resultante do 
incremento das reservas precisa ser esterilizada. Para tanto, no Brasil, a autoridade monetária toma no 
mercado os recursos excedentes advindos das compras das divisas e dá, em garantia, títulos públicos 
federais – isto é, faz isso por intermédio das operações compromissadas.” (Afonso, 2010, 300) 
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2.3 Regime Cambial - Meta de Câmbio 

 

O regime de meta de câmbio adotado pelo Brasil foi regulado pelo texto do 

Comunicado Bacen nº 6.565, de 18 de janeiro de 1999134 135. 

A moeda é medida em relação a outras moedas pela taxa de câmbio (Vidigal, 

Financeiro, 188). Câmbio é o negócio cujo objeto é a moeda estrangeira e a moeda 

nacional. (Oliveira, 2006, p. 306; Sandroni, 1999, p. 74). A taxa de câmbio pode ser 

considerada136 um preço137 de uma moeda em relação ao de uma outra moeda, e, por 

representar uma relação de quantidade entre unidades monetárias, expressa uma 

comparação entre preços de bens entre dois países (Rossi, 2016).  

A moeda estrangeira ao perder a natureza de moeda no plano interno da ordem 

jurídica dos Estados, transforma-se em mercadoria. Isto porque, dado revestir-

se das qualidades de elemento patrimonial que indiscutivelmente atribui um 

valor econômico ao seu titular, integra-lhe o patrimônio pela inegável situação 

de liquidez que dela resulta em relação aos mercados abrangidos na ordem 

jurídica que a define como moeda (Chiara, 1986, p. 151). 

                                                 
134 Comunicado n. 0006565 – Dispõe sobre o Regime Cambial. 
 Às instituições autorizadas a operar em câmbio 
 Levamos ao seu conhecimento que: 
 I – A partir de hoje, segunda-feira, 18.01.99, o Banco Central do Brasil deixará que o mercado 

interbancário (segmentos livre e flutuante) defina a taxa de câmbio. 
 II – O Banco Central do Brasil poderá intervir nos mercados, ocasionalmente e de forma limitada, com 

o objetivo de conter movimentos desordenados das taxas de câmbio. 
 Brasília (DF), 18 de janeiro de 1999. 
135 Comunicado BACEN nº 6.563, de 15.01.99 (DOU de 19.01.00) 
 Dispõe sobre as intervenções do Banco Central do Brasil nos mercados interbancários de câmbio. 
 Às instituições autorizadas a operar em câmbio 
 Levamos ao seu conhecimento que: 
 I - o Banco Central do Brasil não intervirá nos mercados de câmbio na data de hoje; 
 II - novo comunicado a respeito do regime cambial será divulgado na próxima segunda-feira, 18.01.99; 
 III - fica revogado o comunicado nº 6.560, de 13.01.99 
136 A equivalência nas relações de troca por meio de moeda é elemento do conceito de preço, o qual é 

mitigado pelo condicionamento da taxa de câmbio ao comércio exterior, à política econômica e a 
orientações de política monetária: “A equivalência que é estabelecida entre diferentes moedas pela taxa 
de câmbio, apesar de ser considerada do ponto de vista das negociações de moeda como preço, não 
apresenta os traços característicos destes decorrentes da relação de equivalência que reflete. Como vimos 
a taxa de câmbio e presidida por condicionamento do comércio exterior, da política econômica e da 
orientação da política monetária, e por isso não guarda ponto comum com a noção de equivalência 
inerente à definição do preço nas relações de troca instrumentada por moeda.”(Chiara, 1986, p. 156). 

137 “Taxa de câmbio é preço. Preço da moeda nacional expresso em termos da moeda de outros países, ou 
seu reverso, isto é, o preço da moeda estrangeira expresso em termos da moeda nacional, o que dá na 
mesma.[...]” (Oliveira, 2006, p. 38) 
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O preço das moedas entre si varia segundo a forma de fixação da taxa de câmbio, 

regulado pelo direito, cujos tipos são flutuação livre, flutuação administrada, banda de 

flutuação, banda rastejante, banda deslizante, câmbio fixo, câmbio fixo ajustável, 

conselho da moeda (currency board), minidesvalorizações, dolarização plena (Modenesi, 

2005; Oliveira, 2006). 

A categoria cujos elementos definem a estrutura estável cuja forma constitui ou 

condiciona a ação política, organiza a manifestação de interesses, transforma as relações 

sociais e unifica a ação pela direção a um objetivo138 é a organização social dos 

instrumentos de troca moeda e crédito pelo mercado ou pelo Estado. 

A fixação da taxa de câmbio exclusivamente pelo Estado define os regimes de 

câmbio fixo, de câmbio fixo ajustável, de conselho da moeda (currency board), de 

minidesvalorizações (crawling peg) e de dolarização plena. 

O regime de câmbio fixo estrutura a formação do preço das moedas para 

manutenção de uma relação fixa e constante entre eles pela ação do Estado por meio da 

execução da política monetária pela autoridade monetária (Oliveira, 2006). 

O regime de câmbio fixo ajustável estrutura a formação do preço das moedas 

para manutenção de uma relação fixa e alterável no tempo pela ação do Estado por meio 

da execução da política monetária pela autoridade monetária. (Modenesi, 2005, p. 5) 

O regime de conselho da moeda (currency board) estrutura a formação do 

preço das moedas para manutenção de uma relação constante e fixa entre eles pela ação 

de uma entidade cuja única função é a definição de normas para emissão da moeda 

doméstica e da conversão de moeda estrangeira em moeda nacional (Modenesi, 2005, p. 

7; Oliveira, 2006)139. Exemplo histórico é a adoção do regime pela Argentina em 1991 

(Modenesi, 2005, p. 46; FRANCO, 2017). 

O regime de minidesvalorizações estrutura a formação do preço das moedas 

para fixação da relação entre eles pela ação do Estado, o qual modifica periodicamente 

                                                 
138 “De fato ela é considerada um preço definido pelo Estado para negócios entre particulares que assegura 

a comunicação formal do sistema monetário do Estado com outras unidades monetárias. A administração 
da taxa de câmbio é solução jurídica de natureza instrumental exercida de acordo com os interesses 
prevalentes do Estado, implicando limitação à livre decisão dos agentes privados.”(Chiara, 1986) 

139 Segundo Cortez, a adoção do regime de currency board (e o debate sobre a independência do banco 
central) está inserido na discussão da ação do Estado sobre a moeda (Cortez, 2004, p. 65). 
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segundo norma conhecida ou não, por meio da execução da política monetária pela 

autoridade monetária (Oliveira, 2006, p. 313-314). 

O regime de dolarização plena estrutura a formação do preço das moedas para 

substituição da moeda doméstica por uma moeda considerada estável (Modenesi, 2005, 

p. 7). 

A fixação da taxa de câmbio exclusivamente pelo mercado define o regime de 

flutuação livre, pura ou limpa.  

O regime de flutuação livre estrutura a formação do preço das moedas para 

variação da relação entre eles pela ação do mercado por meio da consideração de variáveis 

como índices de preços, taxas de juros, crescimento econômico, estabilidade política do 

Estado, dentre outros (Oliveira, 2006, p. 30). A taxa de câmbio varia em função da oferta 

e demanda de divisas (Modenesi, 2005, p. 3). Não há necessidade de reservas 

internacionais, pois o preço da moeda ajusta desequilíbrios no balanço de pagamentos 

(Oliveira, 2006, p. 309). 

A fixação da taxa de câmbio pelo Estado e pelo mercado define os regimes de 

flutuação administrada, de banda de flutuação administrada, de banda de flutuação 

rastejante e de banda de flutuação deslizante. 

O regime de flutuação administrada ou suja estrutura a formação do preço 

das moedas para variação da relação entre elas pela ação do mercado por meio da oferta 

e demanda de divisas e pela ação do Estado para alcance de objetivos no campo da 

produção e da distribuição de bens, por meio da execução da política monetária pela 

autoridade monetária (Oliveira, 2006, p. 310)140. A ação da autoridade monetária é 

eventual e limitada, para prevenção de excesso de volatilidade no curto prazo (Modenesi, 

2005, p. 4) 

O regime de bandas cambiais ou de bandas de flutuação administrada 

estrutura a formação do preço das moedas para variação da relação entre elas pela ação 

do mercado por meio da oscilação de variáveis como índices de preços, taxas de juros, 

                                                 
140 “O preço do fumo em moeda britânica era, pari passu, a taxa de câmbio entre o dinheiro de Virgínia e 

Maryland e a libra esterlina. Quando o preço do fumo era de dez pence a libra-peso, era o mesmo o valor 
da taxa de câmbio; ou seja, a libra-fumo de Virgínia ou Maryland valia dez pence na moeda inglesa. 
Quando o preço do fumo caísse a cinco pence, a taxa de câmbio passava a ser de cinco pence por libra-
fumo. Entre n[níveis de preços e taxa de câmbio havia, portanto, um ajustamento simples, automático e 
sem demora. Foi uma manifestação precoce e excepcionalmente elegante do que hoje os especialistas 
chamam de sistema de taxas de cámbio flutuante (Galbraith, 1997, p. 45). 
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crescimento econômico, dentre outros, e pela ação do Estado para limitação da variação 

a um intervalo mínimo e máximo, fixo e irreajustável, por meio da execução da política 

monetária pela autoridade monetária (Oliveira, 2006, p. 311). A ação da autoridade 

monetária é função do atingimento dos limites inferior e superior da banda, pela compra 

ou venda de reservas internacionais (Modenesi, 2005, p. 4). 

O regime de bandas de flutuação rastejante estrutura a formação do preço das 

moedas para variação da relação entre elas pela ação do mercado por meio da relação 

entre variáveis como índices de preços, taxas de juros, crescimento econômico, dentre 

outros, e pela ação do Estado para limitação da variação a um intervalo mínimo e máximo, 

o qual evolui segundo uma regra predeterminada (Modenesi, 2005, p. 5). 

O regime de bandas de flutuação deslizante estrutura a formação do preço das 

moedas para variação da relação entre elas pela ação do mercado por meio da relação 

entre variáveis como índices de preços, taxas de juros, crescimento econômico, dentre 

outros, e pela ação do Estado para limitação da variação a um intervalo cujo padrão não 

é predeterminado, e que evolui sem vinculação a regras predeterminadas (Modenesi, 

2005, p. 5). 

A estrutura estável constituída e conformada pelo direito para regulação do 

câmbio atualmente no Brasil é o regime de flutuação administrada, regulado pelo texto 

do Comunicado Bacen nº 6.565, de 18 de janeiro de 1999141. 

A execução da política cambial pelo Banco Central pelo uso de  instrumentos 

para a ação política sob a estrutura do regime de flutuação administrada durante o período 

de 1999 a 2013 foram: obstáculo à entrada ou desobrigação de entrada (no caso das 

                                                 
141 “A adoção do regime de taxa de câmbio flutuante no Brasil, a partir de 1999, foi uma significativa 

novidade em termos históricos, depois de o país passar por várias formas e fases de controle cambial. O 
regime tem várias vantagens, e podem ser citadas como exemplos: 

ajuda no equilíbrio das contas externas, ao atuar como mecanismo autorregulador; 
absorve parte dos ajustes que mudanças nas condições econômicas internas e externas exigem e que, no 

caso de câmbio fixo, têm de ser totalmente absorvidos por outras variáveis, como a taxa de juros, o 
aumento de produtividade e do emprego; e 

permite que a taxa de câmbio possa estar mais perto do equilíbrio, pois é definida primordialmente por 
oferta e demanda. 

 Porém, como é da natureza do regime de câmbio flutuante, a volatibilidade aumenta. De um lado, quando 
a moeda nacional se desvaloriza, provoca pressões inflacionárias; de outro, quando a valorização ocorre, 
considera-se que prejudica as exportações e a indústria nacional. Assim, surgem demandas por 
intervenção governamental no mercado cambial. 

 Por seu turno, há quem defenda que o mercado de câmbio no Brasil deva ser mais liberalizado que 
atualmente, o que poderia trazer vantagens, como a maior liquidez do mercado cambial à vista, 
removendo possíveis distorções, e a abertura de espaço para a queda de juros, pela redução de uma fonte 
de incerteza.” (Bastos e Fontes, 2017, p. 7) 
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exportações); relaxamento do obstáculo à entrada; obstáculo à saída; relaxamento do 

obstáculo à saída ou estímulo à saída; estímulo à entrada; alteração da exposição cambial 

(em geral, visando à redução da exposição, mas, por vezes, permitindo o aumento da 

exposição); e outras regulações (Bastos e Fontes, 2014, p. 53). 

A intervenção governamental sempre pode trazer distorções aos mercados, 

alterando os incentivos e reduzindo a eficiência. Por sua vez, na prática, as 

intervenções no mercado cambial são comuns em muitos países. Elas visam 

manter a taxa de câmbio em níveis considerados adequados pelo governo ou 

evitar variação considerada excessiva, que poderia trazer danos à economia. 

No Brasil, as preocupações são ora com os efeitos de desvalorizações sobre a 

inflação, ora com os efeitos de valorizações sobre a competitividade da 

indústria e das exportações em geral. No período recente, tem prevalecido a 

preocupação com a valorização do real. Desde a adoção do regime de câmbio 

flutuante e das metas de inflação, em 1999, as intervenções têm o objetivo 

declarado de prover liquidez em momentos de necessidade e acumular 

reservas, mas não de influenciar o nível ou a tendência da taxa de câmbio. 

Porém, os agentes de mercado e o noticiário costumam identificar, em ações 

do Banco Central do Brasil (BCB) ou do governo de forma mais ampla, 

tentativas de atuar sobre o nível e a tendência.” (Bastos e Fontes, 2014, p. 8) 

A direção que unifica tanto a estrutura estável do regime de câmbio flutuante, 

constituído e conformado pelo direito pelo texto do Comunicado Bacen nº 6.565, de 18 

de janeiro de 1999, quanto a política cambial no campo da organização social da produção 

e da distribuição é o objetivo de estabilidade monetária. 

Os interesses142 cujas manifestações e as relações sociais cujas transformações 

são estruturadas pela forma do regime de meta de câmbio podem ser genericamente 

descritos pelos efeitos na estrutura de produção e na distribuição de renda, e no ganho de 

setores econômicos e de classes sociais. 

A modificação da taxa de câmbio pode influenciar o poder de compra da 

moeda. Os efeitos da desvalorização da taxa de câmbio é o incentivo à exportação pela 

facilitação de vendas ao exterior, incentivo ao desenvolvimento de estruturas internas ou 

da indústria nacional para produção de bens para a economia nacional; os efeitos da 

valorização da taxa de câmbio é o incentivo à importação pela facilitação de compras do 

                                                 
142 “Os movimentos da taxa de câmbio não são neutros e não deixam ninguém indiferente. [...]” (Rossi, 

2016, grifo nosso) 
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exterior, o incentivo à aquisição de bens importados para a organização da economia 

nacional (Chiara, 1986, p. 155). 

A modificação da taxa juros pode influenciar a variação da taxa de câmbio. 

O ingresso de capitais externos decorrentes da valorização das taxas de juros valoriza a 

moeda nacional – Real em relação às demais e aumenta o preço dos produtos internos em 

relação aos externos (Borges, 2010). 

A modificação da taxa de câmbio pode influenciar a mensuração do 

resultado fiscal no Brasil. A alteração do regime de câmbio fixo pelo regime de 

flutuação administrada pelo texto do Comunicado Bacen nº 6.565, de 18 de janeiro de 

1999 foi a principal causa do intenso aumento do déficit nominal no Brasil pela elevação 

em moeda nacional – Real – do valor do estoque da dívida: “[...] Como a dívida externa 

e os stocks dos títulos da dívida interna são indexados ao dólar e o déficit é calculado 

pela variação do stock da dívida, a desvalorização da moeda vai refletir um forte impacto 

no déficit.[...]” (Matias-Pereira, 2009, p. 187) 

O regime de câmbio flutuante conformado pelo direito pelo texto do 

Comunicado Bacen nº 6.565, de 18 de janeiro de 1999, na medida em que ordena 

parcialmente a produção e a distribuição de bens, ou seja, o processo econômico ou as 

relações de natureza econômica, expressa e representa concretamente não apenas um 

juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência de mercado e de Estado, mas 

principalmente hierarquias entre valores evidenciadas no objetivo de estabilidade 

monetária e opções entre interesses evidenciados no ganho de setores econômicos e de 

classes sociais e na estrutura de produção e de distribuição de renda. 

2.4 Regime Fiscal – Meta Fiscal 

 

O regime de meta fiscal foi regulado no Brasil pela Lei nº 9.811, de 28 de julho 

de 1999 - Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 1999, e, em seguida, materializado 

pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

O saldo ou resultado orçamentário pode ser equilibrado, superavitário ou 

deficitário, em função da relação entre despesas e receitas. Saldo ou resultado 

orçamentário equilibrado é o valor em que despesas e receitas são iguais a zero; saldo 
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orçamentário superavitário é o valor em que receitas são maiores que despesas; e saldo 

orçamentário deficitário é o valor em que as receitas são menores que as despesas143. 

A literatura diverge sobre a função do saldo ou resultado fiscal ou orçamentário 

deficitário na organização da produção e da distribuição de bens: instrumento de 

financiamento do Estado ou instrumento de acumulação de capital e de garantia de 

reprodução do sistema econômico (Oliveira, 2009, p. 246). 

Como instrumento de financiamento do Estado, o fundamento do déficit 

público e a causa da contratação de dívida é o gasto público. Em outras palavras, o 

endividamento público é a consequência de restrição orçamentária decorrente de 

insuficiência de receitas de ingresso de tributos e de atividade produtiva ou empresarial, 

pela baixa capacidade de poupança144 145, para suprimento de gastos pelo Estado.146  

O saldo ou resultado orçamentário é considerado instrumento de financiamento 

do Estado no regime de meta fiscal pelo conceito primário regulado no Brasil147, 

evidenciado pelo conteúdo da exposição de motivos do Projeto de Lei Complementar nº 

18, de 1999 e, anteriormente, pela exposição de motivos da Medida Provisória nº 395, de 

                                                 
143 “Falar de déficit é uma maneira rápida e bastante difundida de referir-se ao saldo ou resultado 

orçamentário, em qualquer de suas etapas desde a previsão até a execução, que pode ser deficitário, ou 
equilibrado, ou superavitário. [...]” (Ramalho, 1999)41 

144  “Quando se trata de gestão do orçamento público, ou seja, a forma como são utilizados os recursos 
públicos pelo Estado, a principal preocupação é evitar-se de gastar além do que se arrecada. Quando isso 
não ocorre, as contas públicas apresentam déficits. O déficit decorre da baixa capacidade de poupança 
do país, que o leva a endividar-se, ao longo do tempo, para manter o nível de investimentos do Estado 
no patamar definido como adequado.” (Matias-Pereira, 2009)P. 129.  

145 Contra: “...Há um elegante modelo histórico, segundo o qual quanto mais atrasada a economia e quanto 
mais tardio o início da industrialização, maior a dependência nos métodos de mobilização de recursos e 
poupança em larga escala. Nos países desenvolvidos centrais, recursos privados e mercado de capital 
eram bastante adequados. Na Europa central, os bancos e instituições similares tinham que atuar muito 
na qualidade de sistemáticos “desenvolvedores” da história. Mais a leste, sul e além-mar, os governos 
tinham que apoiar-se em si mesmos, geralmente com a ajuda de investimento estrangeiro, fosse para 
garantir capital ou, talvez mais corretamente, fazer que os investidores tivessem seus dividendos 
garantidos (ou pelo menos pensassem que tinham), dividendos que sozinhos mobilizariam seu dinheiro 
ou realizariam atividades econômicas eles mesmos.[...]” (Hobsbawm, Eric J., 2015) 

146 O setor público como qualquer outro agente econômico, uma empresa ou um trabalhador assalariado 
se defronta com uma restrição orçamentária. Para manter-se em equilíbrio ao longo do tempo, o fluxo 
de dispêndios deve ser igual ao de entrada de recursos (arrecadação do governo ou as receitas das firmas 
ou salário dos trabalhadores). Caso contrário, estará gerando-se um superávit ou um déficit no 
orçamento. No primeiro caso, o governo acumulará poupança e poderá emprestar recursos para o setor 
privado. No segundo caso, ocorre o inverso, com o governo gastando mais que arrecada e gerando uma 
necessidade de financiamento junto ao setor privado e/ou ao Banco Central. […] (Rezende, 2010, p. 
275) 

147 “[...] os riscos decorrentes dos efeitos negativos provocados pela elevação do déficit público no Brasil 
não são somente sobre a possibilidade da retomada da inflação, mas especialmente pela pressão que esse 
déficit exerce sobre a elevação da dívida pública. À medida que essa dívida se eleva, ocorre aumento no 
volume de juros pagos pelo governo aos seus credores, que, por sua vez, irá refletir na redução das 
despesas do Estado nas áreas sociais.” (Matias-Pereira, 2009, p. 131) 
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7 de dezembro de 1993 e pela exposição de motivos da Medida Provisória nº 434, de 27 

de fevereiro de 1994. 

A exposição de motivos do Projeto de Lei Complementar nº 18, de 1999, 

posteriormente Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, cujo conteúdo era parte 

do conjunto de medidas do Programa de Estabilidade Fiscal – PEF apresentado em 

outubro de 1998, tinha o objetivo de redução drástica e veloz do déficit público e de 

estabilização da dívida pública em relação ao PIB, e era considerado eficiente, segundo 

texto da exposição de motivos da norma, para evitar déficits recorrentes e imoderados e 

expansão indesejável da dívida pública acima de limites máximos e prudenciais (Oliveira, 

2010). 

A exposição de motivos da Medida Provisória nº 395, de 7 de dezembro de 1993, 

cuja norma aprovou o Programa de Estabilização Econômica, enunciava como solução 

para a crise fiscal o equilíbrio orçamentário, reformas constitucionais e reforma 

monetária, planejava o estabelecimento permanente do equilíbrio fiscal e da estabilidade 

monetária, e estabelecia o equilíbrio fiscal como meta prioritária pela sua condição de 

causa da inflação.  

A exposição de motivos da Medida Provisória nº 434, de 27 de fevereiro de 1994, 

cujo conteúdo instituiu a Unidade Real de Valor (URV), enunciava o resultado 

orçamentário deficitário como a causa da inflação e estabelecia o equilíbrio do resultado 

fiscal (ou das contas do governo), como a solução para a inflação 148 149 150. 

                                                 
148“O setor público como qualquer outro agente econômico, uma empresa ou um trabalhador assalariado 

se defronta com uma restrição orçamentária. Para manter-se em equilíbrio ao longo do tempo, o fluxo 
de dispêndios deve ser igual ao de entrada de recursos (arrecadação do governo ou as receitas das firmas 
ou salário dos trabalhadores). Caso contrário, estará gerando-se um superávit ou um déficit no 
orçamento. No primeiro caso, o governo acumulará poupança e poderá emprestar recursos para o setor 
privado. No segundo caso, ocorre o inverso, com o governo gastando mais que arrecada e gerando uma 
necessidade de financiamento junto ao setor privado e/ou ao Banco Central.[…]” (Rezende, 2010, p. 
275) 

149  “O objetivo principal do governo quando busca atuar sobre a economia é o de manter ou alcançar uma 
taxa de crescimento estável em longo prazo. Historicamente se tem demonstrado que o mais eficaz para 
uma economia é manter-se num ritmo de crescimento estável, sustentado ao longo do tempo, sem que 
isso venha a provocar fortes desajustes. O baixo crescimento de uma economia é tão indesejável quanto 
o crescimento descontrolado. Uma economia com crescimento desajustado tende a provocar efeitos 
nocivos – em especial pela retomada do processo inflacionário -, que são difíceis de corrigir e que 
somente terminam com uma recessão.” (Matias-Pereira, 2009, p. 147) 

150“[…] um déficit orçamentário ocorre quando o governo gasta mais do que arrecada em impostos. O 
governo financia seus déficits orçamentários tomando empréstimos no mercado de títulos, e o acúmulo 
de empréstimos do governo é chamado de dívida pública. Um superávit primário, que se dá quando a 
receita tributária do governo é maior do que suas despesas, pode ser usado para pagar parte dessa dívida 
pública. Se a despesa do governo for exatamente igual á sua arrecadação tributária, dizemos que o 
governo está com o orçamento equilibrado.” (Mankiw, 2005, p. 576) 
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Como instrumento de garantia de reprodução do sistema econômico ou de 

acumulação de capital, o fundamento do déficit público e a causa da contratação da 

dívida é a manutenção do funcionamento do sistema econômico, pela expansão do 

crédito por meio da ação da política monetária durante um período de estagnação, 

diminuição ou baixo crescimento151 da produção de bens, até a reorganização e o 

saneamento financeiros do Estado152. 

O movimento de expansão do crédito153 no sistema capitalista é o fundamento 

do déficit público e é a causa da contratação de dívida, pela gestão da liquidez estrutural 

por meio da criação de estruturas estáveis pelo Estado para garantia da higidez do sistema 

financeiro, pela existência de um emprestador de última instância representado pelos 

Bancos Centrais para garantia da liquidez e da credibilidade social, pela gestão da taxa de 

juros, pela gestão de ativos do governo (como reservas internacionais), pela gestão da 

liquidez bancária, pela arbitragem das relações com a moeda estrangeira, além do 

financiamento de despesas. (Biasoto, 2015). A evolução da dívida pública é função de 

                                                 
151 Streeck, 2012. 
152 Impossibilidade de generalizações sobre países do Terceiro Mundo nas Décadas da Crise, exceto uma 

“...bastante segura: desde 1970, quase todos os países dessa região haviam mergulhado profundamente 
em dívida. Em 1990, iam dos três gigantes da dívida internacional (60 bilhões a 110 bilhões de dólares) 
– Brasil, México e Argentina -, passando pelos outros 28 que deviam mais de 10 bilhões cada, até as 
arraias-miúdas que deviam 1 ou 2 bilhões. [...]” (Hobsbawm, 2015) 

153 Segundo Schularick (2013), a existência de déficit e o acesso a endividamento público deve ser 
analisado em relação não só ao setor público, mas também ao privado. Para o autor, predominaria no 
aumento da dívida global a conduta do setor privado, principalmente pelo financiamento imobiliário 
(Jordá, 2013), e não a do setor público. Os riscos no equilíbrio financeiro decorreriam quase 
exclusivamente do crescimento da dívida do setor privado, ao passo que haveria tendência à socialização 
das perdas do setor privado para o setor público (Jordá, 2013) 

 Especificamente sobre o aspecto fiscal, afirma que careceria de fundamentos empíricos o argumento de 
gestão fiscal irresponsável, dado que historicamente democracias capitalistas responderiam ao aumento 
dos níveis de endividamento sistematicamente com o aumento de resultados fiscais superavitários. Além 
disso, haveria uma relação inversa entre a acumulação de dívida privada e pública, ou seja, aumentos 
excessivos do crédito privado geralmente coexistiriam com tendências benignas do crédito público. 
Ressalta que o tamanho de um Estado de bem-estar social seria relevante, assim como a frequência de 
crises financeiras e o crescimento econômico; seria irrelevante, todavia, a orientação política ideológica 
do governo, de esquerda ou de direita (segundo Laeven and Valencia, 2012; Reinhart and Rogoff, 2009). 
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elementos ou variáveis macroeconômicas, das quais uma delas, dentre várias outras, é o 

financiamento pelo Estado de necessidades pelos gastos públicos (Biasoto, 2015)154 155. 

A categoria cujos elementos definem a forma da estrutura estável que 

condiciona a ação política, organiza a manifestação de interesses, transforma as relações 

sociais e unifica a ação pela direção a um objetivo é a organização social dos 

instrumentos de troca moeda e crédito pelo mercado ou pelo Estado: 

O fato do Estado utilizar voluntariamente a moeda como meio de ação sôbre a 

atividade econômica acarretou a subordinação da moeda à política; e, ao 

mesmo tempo, a concentração do poder monetário em proveito do Estado. 

Êste fortalecimento do poder público em relação à moeda provocou no século 

XX o reajustamento, em benefício do Estado das atribuições concernentes à 

moeda e ao crédito, o que lhes permitiu o contrôle progressivo da emissão de 

todas as formas de moeda e de crédito. 

Êsse fortalecimento foi grandemente facilitado pela desmaterialização da 

moeda bem como pela maleabilidade dos mecanismos de crédito. 

Efetuou-se o reajustamento pela intervenção sôbre as estruturas bancárias, cujo 

resultado foi favorecer a especialização dos bancos, e, muitas vêzes, mesmo a 

sua concentração e desenvolver o regime público dos bancos em detrimento 

do regime privado. Examinamos já em capítulos precedentes as formas dessa 

especialização e dessa concentração e verificamos igualmente, em diversos 

pontos, a evolução tendendo a desenvolver cada vez mais o regime público ou 

semipúblico do sistema bancário.” (Hugon, 1973, p. 117, grifo nosso) 

Como dito em relação ao regime monetário de metas de inflação, a organização 

social de moeda e crédito antes do século XIX era função exclusiva do mercado, a qual 

                                                 
154 A gestão da liquidez estrutural pelo déficit tem a finalidade de manter a independência da política 

econômica do país pela mensuração em moeda Real da dívida pública, evidenciado pela perda de 
independência da política econômica de países que dolarizaram a economia, como, por exemplo, o 
Equador (Biasoto, 2015). Argumento parcialmente similar em relação à independência da política 
econômica é o de SADER: “Os países desenvolvidos têm uma moeda conversível com presença 
internacional, e fazem política econômica pela via da moeda. Os países periféricos, como possuem uma 
moeda que não vale nada, não podem fazer política pela via da moeda. Fazem política econômica por 
vias que são marginais à moeda, e foi assim que o Estado Brasileiro fez política industrial e fiscal, 
desbordando do núcleo duro do sistema que é a moeda. Como não tem uma moeda capaz de fazer isso, 
lança mão de outras formas, entre as quais ter um setor estatal forte. Este é um setor decisivo, visto que 
as empresas estatais comparecem fortemente na constituição da cesta de consumo popular. Pode-se 
através disso, sem torna-las deficitárias, ter uma política de controle inflacionário muito eficiente. Esse 
é o significado maior de ter jogado as empresas estatais em um processo de privatização selvagem.” 
(Sader, 1996) 

155 “O controle da inflação no Brasil, pós-Plano Real (1994), levou o país a conviver com elevados déficits 
fiscais. Isso se deveu à redução drástica da inflação, que funcionava como um imposto, o que facilitava 
ao governo cumprir o seu orçamento. Sem a inflação, e sem dispor de uma base tributária consistente 
para o país, a saída encontrada pelo governo federal para sustentar o Plano Real foi o endividamento 
público.” (Matias-Pereira, 2009, p. 184) 
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passou a ser do Estado a partir do século XIX (Chiara, 1986, p. 18), pelo controle, nas 

palavras de Hugon citado acima, não só de todas as formas de emissão de moeda 

mas também de crédito (Chiara, 1986, p. 18).  

O acesso ao crédito por mercado ou por Estado, ou a concessão de crédito ao 

setor privado ou ao setor público156 157 158 159, é objeto de controle variável em função do 

grau em que eles Estado e mercado acessam recursos do sistema financeiro. A regulação 

do acesso do Estado ao crédito pela limitação do volume ou da quantidade de 

financiamento mensurada pelo saldo ou resultado orçamentário deficitário define o 

regime de meta fiscal160. Diferente dos regimes monetário e cambial, não se conhece 

regimes de regulação do acesso do mercado, ou de ambos mercado e Estado, ao crédito. 

                                                 
156 “Na perspectiva do FMI, as metas de controle do crédito doméstico líquido deveriam ser atingidas, 

basicamente, a partir de um severo controle sobre o crédito concedido ao setor público. O que reduziria 
as penalizações impostas ao setor privado na estratégia de ajustamento. Assim, o controle sobre as 
Necessidades de Financiamento do Setor Público passou a ser um dos principais componentes do 
processo de ajustamento. 

 Neste contexto, o controle das despesas públicas, sobretudo do governo federal, assumia papel na 
estratégia de ajustamento e estabilização da economia. O corte de despesas e as restrições de acesso dos 
órgãos públicos às fontes internas de crédito, constituíam, na concepção do FMI (encampada pelo 
Governo), elementos cruciais para se atingir as metas de expansão do crédito interno compatíveis com 
o equilíbrio do Balanço de Pagamentos.”(Guardia, 1992, p. 9-10)  

157  “É a política de receitas e despesas do governo. Envolve a definição e a aplicação da carga tributária 
exercida sobre os agentes econômicos, bem como a definição dos gastos do governo, que tem como base 
os tributos captados. 

 Tem forte impacto sobre a política monetária e, especificamente, sobre o crédito, à medida que os prazos 
de recolhimento de impostos afetem o fluxo de caixa dos agentes econômicos. 

 Do ponto de vista de sua integração com as políticas monetária e cambial, uma política fiscal adequada 
deve permitir neutralizar o endividamento interno do Tesouro através de um superávit fiscal primário 
que, inclusive, gere recursos para a aquisição dos títulos anteriormente emitidos.”(Fortuna, 2005, 
Mercado Financeiro) 55-56 

158  “O setor público, segundo as concepções teóricas que norteiam as políticas do FMI, tem sido o 
principal responsável pela elevação do crédito interno, justamente por meio da expansão da dívida 
mobiliária, o que lhe proporciona uma capacidade de gasto que mantém aquecida a demanda interna, 
obstaculizando o ajuste das contas externas. Por isso, o FMI toma dois parâmetros em todas as suas 
verificações de políticas econômicas: o crédito interno líquido e as necessidades de financiamento do 
setor público não financeiro.” Biasoto Jr. Limites e Sustentabilidade da Dívida Pública 

159 “Quando as receitas (inclusive receitas de juros sobre ativos) são menores que os gastos correntes e de 
capital (incluindo as despesas com juros sobre a dívida), o resultado do governo apresenta déficit, que 
pode ser financiado de diversas formas. Essas formas de financiamento podem ser evidenciadas a partir 
da restrição orçamentária do setor público, que mostra a relação existente entre impostos, gastos e a 
fontes de financiamento do déficit público.” Man esta, 21 grifo nosso 

160 “No contexto da ampliação das tarefas reconhecidas e assumidas pelo Estado, ainda se destaca a relativa 
ao desempenho empresarial do setor público com apoio dos arts. 163 e 170 §1º da Emenda Constitucional 
nº 1 de 1969, Naturalmente, que há dependência de poupança para preencher espaço não ocupado pela 
iniciativa privada, ou desincumbir-se da iniciativa econômica em nível de competição com o setor 
privado da economia ou, ainda, para induzie (sic) o desenvolvimento de determinado setor ou atividade. 

 Nesses casos ainda se confundem duas posições, isto é, a do poder público voltado para a administração 
do interesse estatal, e a do governo organizando direta ou indiretamente empresas. As decisões que se 
tomam na esfera da administração pública nessa matéria dá ensejo que os tributos se transformem em 
poderosas alternativas determinantes da conformação da ordem econômica, impondo à sociedade 
sacrifícios e comportamentos para os quais não se encaminharia espontaneamente. 
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A estrutura estável constituída e conformada pelo direito para regulação do 

resultado fiscal atualmente no Brasil é o regime de meta fiscal, regulado inicialmente pela 

Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999 - Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 

1999, e em seguida pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

O controle do saldo ou resultado fiscal ou orçamentário é realizado pelo aumento 

da renda, a qual varia segundo a opção de política fiscal pela diminuição da despesa ou 

pelo aumento dos gastos (Oliveira, 2006)176. A opção de política fiscal pela diminuição 

de despesa tem efeito deflacionário na política monetária de diminuição dos preços e 

aumento do poder de compra, com objetivo de aumento da renda para controle do saldo 

orçamentário deficitário. A opção de política fiscal pelo aumento dos gastos tem efeito 

inflacionário na política monetária de aumento dos preços e diminuição do poder de 

compra, com o objetivo de aumento da renda para controle do saldo orçamentário 

deficitário (Dalton, 1970)161. 

A opção de política fiscal pelo aumento dos gastos é permitida pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, dada a compatibilidade de previsão de déficit na lei 

orçamentária anual evidenciada pela ausência de previsão expressa de equilíbrio 

orçamentário na Constituição de 1988, a possibilidade de superávits em exercícios futuros 

na Lei nº 101/2000 e previsão expressa de déficit orçamentário na Lei nº 4.320/1964 

(Andrade, 2011). A hipótese foi defendida anteriormente à Emenda Constitucional nº 95, 

de 15 de dezembro de 2016, cujo conteúdo inseriu em norma constitucional o conceito de 

resultado primário. 

                                                 
 O volume de recursos de que se apodera o Estado diretamente ou por intermédio das entidades que cria 

ou das quais passa a exercer o controle, ou, ainda, de que se vale, assumindo a responsabilidade pelo seu 
funcionamento e induzindo o processo produtivo, não encontra na organização do exercício do poder 
público órgão que com autoridade, e capacidade técnica possa mensurá-lo analisando-lhe a conveniência 
e oportunidade.”(Chiara, 1986, Moeda e Ordem Jurídica)109-110 

161 A fim de acabar com os déficits orçamentários ou, pelo menos, mantê-los dentro de certos limites, dois 
tipos possíveis de política se apresentam. O primeiro é deflacionário, o segundo, inflacionário, ou – se 
preferirmos um têrmo que realce o fato de passada a deflação – reflacionário. O primeiro aceita a queda 
dos preços juntamente com a possibilidade de outras quedas e, nesta base, procura reduzir a despesa e 
aumentar a renda. Visa a equilibrar o orçamento por meios diretos. O segundo procura inverter a queda 
dos preços e se apóia menos em economias de despesa que no estímulo ao comércio e aumento de 
rendimentos. Visa a equilibrar o orçamento por meios indiretos e, geralmente, tenderá a deixá-lo 
desequilibrado durante algum tempo, a fim de não incorrer no risco de maior inflação. Lògicamente, 
essas duas políticas são perfeitamente distintas. Na prática, certos governos tentaram conciliá-las ou 
vacilaram de um lado para outro, entre as duas.” (Dalton, 1973, p. 259-60) 



79 
 

A opção de política fiscal pela diminuição de despesa é conformada no 

ordenamento jurídico brasileiro pela instituição pela Lei Complementar nº 101/2000 do 

regime de meta fiscal, no conceito primário. 

A direção que unifica tanto a estrutura estável do regime de superávit primário, 

constituído e conformado pelo direito pelo texto do Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, quanto a política fiscal no campo da organização social da produção e da 

distribuição é o objetivo de estabilidade monetária. 

Os interesses cujas manifestações e as relações sociais cujas transformações são 

estruturadas pela forma do regime de meta fiscal primária podem ser genericamente 

descritos pelos efeitos na estrutura de produção e na distribuição de renda, e no ganho de 

setores econômicos e de classes sociais. 

A determinação da taxa de juros para controle do poder de compra e da 

disponibilidade de moeda pode influenciar a finança pública. A decisões do COPOM 

de elevação ou de diminuição da taxa de juros tem efeito no saldo da conta de juros e no 

resultado nominal e primário (Matias-Pereira, 2009; Borges, 2010, p. 82). 

As reservas internacionais mantidas pelo Brasil podem influenciar a 

finança pública. A emissão de moeda no Brasil é lastreada em reservas internacionais 

administradas pelo Banco Central do Brasil (Exposição de Motivos n. 47, de 1994), as 

quais são os principais créditos ou ativos162 na mensuração do déficit e da dívida pública. 

O custo das reservas internacionais é mensurado pela diferença entre a remuneração das 

reservas internacionais bloqueadas e aplicadas nos mercados financeiros internacionais e 

a remuneração dos títulos públicos163. 

                                                 
162 Silva, 2009, p. 109.   
163 Desde quando as intervenções no mercado de câmbio se tornaram mais frequentes e volumosas, a partir 

do último trimestre de 2004, as reservas passaram do nível de aproximadamente US$ 50 bilhões para 
cerca de US$ 370 bilhões em meados de 2012. É sabido que as reservas têm um custo fiscal, que é dado 
pela diferença entre a remuneração das reservas e a remuneração dos títulos públicos usados para 
esterilizar as intervenções. Entre julho de 2011 e junho de 2012, este custo fiscal foi de 62 bilhões, 
equivalentes a 1,4% do produto interno bruto (PIB). Para este cálculo, feito pelos autores, foi usada a 
série de remuneração das reservas em dólares, disponível no Demonstrativo da variação das reservas 
internacionais (BCB, [s.d.]). Para o cálculo do custo da esterilização, foi aplicada a taxa de juros implícita 
da dívida interna líquida do governo federal e do BCB sobre a posição das reservas no fim do mês 
anterior. O custo líquido mensal é a diferença entre a remuneração das reservas e o custo da esterilização. 
O custo líquido em doze meses é a soma destes custos líquidos mensais. A conversão para reais foi feita 
pela taxa média de câmbio (venda) no período. Para o cálculo da porcentagem do PIB, foram usados os 
dados do PIB nominal observado no período, obtido das Contas Nacionais Trimestrais (CNT) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).” (Bastos e Fontes, 2017, p. 46); crítica semelhante 
em Salto, Afonso, Biasoto e Kohler, 2017. 
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Os recursos de ingressos de tributos e atividade produtiva ou empresarial 

pagos de serviço da dívida aos credores pode causar perda de bem-estar ou da 

possibilidade de utilização de recursos na compra de mercadorias e serviços pelos 

devedores de um país, na utilização de recursos de ingresso de tributos no pagamento da 

dívida em detrimento da produção, na proporção em que cada membro ou setor social 

contribuem para o pagamento do serviço da dívida ou, distribuição do ônus variável em 

função da regressividade do sistema tributário, dentre outros (Dalton, 1970, p. 220)164. 

O regime de meta fiscal conformado pelo direito pela Lei nº 9.811, de 28 de 

julho de 1999 - Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 1999, e, em seguida, 

materializado pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na medida em que 

ordena parcialmente a produção e a distribuição de bens, ou seja, o processo econômico 

ou as relações de natureza econômica, expressa e representa concretamente não apenas 

um juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência de mercado e de Estado, mas 

principalmente hierarquias entre valores evidenciadas no objetivo de estabilidade 

monetária e opções entre interesses evidenciados no ganho de setores econômicos e de 

classes sociais e na estrutura de produção e de distribuição de renda. 

 

2.5 Elemento de integração ou de conjunto da estrutura estável e da coordenação da 

interação das políticas econômicas 

 

O objetivo de estabilidade monetária é o elemento de integração ou de 

conjunto tanto da estrutura estável constituída e conformada pelo direito, composta 

fundamentalmente de meta de câmbio, regulado pelo texto do Comunicado Bacen nº 

6.565, de 18 de janeiro de 1999, de meta de inflação, regulado pelo texto do Decreto nº 

3.088, de 21 de junho de 1999 e de meta fiscal, regulado pelo texto da Lei nº 9.811, de 28 

de julho de 1999 - Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 1999, e, em seguida, 

materializado pelo da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, quanto da 

                                                 
164 “Ainda: em regra, uma dívida interna envolverá mais um ônus indireto à comunidade e, como já 

observamos, uma dívida externa tem o mesmo efeito. Uma das razões dêsse fato é que a tributação 
necessária ao serviço da dívida pode prejudicar a produção, caso reduza nos contribuintes a capacidade 
e o desejo de trabalhar e economizar. Outra razão é que as economias míopes em despesas sociais devem 
da mesma forma ser feitas, quando se faz necessária pesada tributação para atender ao encargo da 
dívida.” (Dalton, 1973, 222-223) 
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coordenação da interação das políticas monetária, cambial e fiscal no campo da 

organização social da produção e da distribuição. 

A evidência normativa da unificação das estruturas estáveis pelo 

direcionamento dado pelo objetivo de estabilidade monetária165 é o encadeamento das 

normas do Comunicado Bacen nº 6.565, de 18 de janeiro de 1999, de meta de inflação, 

regulado pelo texto do Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999 e de meta fiscal, regulado 

pelo texto da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com as Resoluções 

comumente anuais do Banco Central do Brasil de fixação de metas de inflação, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, dentre outras. 

O conteúdo das diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 

regulado periodicamente pelo Plano Plurianual, das metas e prioridades da administração 

federal regulado anualmente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos 

fiscal, da seguridade social e de investimento regulados anualmente da Lei Orçamentária 

Anual, é constituído pela estrutura da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 

pela previsão e cumprimento de metas de resultados(§1º do artigo 1º) entre receitas e 

despesas compatíveis com as premissas e objetivos da política econômica nacional 

(contidas no Anexo de Metas Fiscais; LRF, artigo 4º, §2º, inciso II), expressa pelos 

objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, e metas de inflação para o ano 

subsequente (§4º). 

A premissa e o objetivo das políticas monetária, creditícia e cambial, cuja Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual deve ser compatível, definidos 

pelo Anexo VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017 elaborado pelo 

Banco Central do Brasil (Lei nº 13.408, de 08 de agosto de 2017), é o alcance pelo Banco 

Central do Brasil da meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 

a manutenção das condições prudenciais e regulamentares para que a expansão do 

mercado de crédito ocorra em ambiente que preserve a estabilidade do sistema 

financeiro nacional e a preservação do regime de taxa de câmbio flutuante. O alcance 

                                                 
165 “Claro é que já nessa pretensão [amplas liberdade técnica e autoridade política do Banco Central de 

definição dos parâmetros da moeda] há um conflito implícito: é a moeda um instrumento, são os meios 
financeiros meros instrumentos da atividade econômica – e nenhuma política financeira se pode traçar, 
senão a partir de prévias definições de política econômica. Somente definido um conjunto de objetivos 
econômicos é possível tratar em seguida os meios financeiros, os caminhos financeiros, as soluções 
financeiras, pelas quais possam ser instrumentadas as opções e os programas visando à produção, à 
repartição, ao consumo, a investimentos, a níveis de emprego. 

 Mais: uma política econômica supõe prévia definição de fins essenciais e permanentes, a que as diretrizes 
econômicas servirão.” (Vidigal, 1995, p. 145) 
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desses objetivos deve observar a evolução da economia brasileira, em linha com as 

medidas conjunturais implementadas.”  

A relação de interação entre as políticas monetária, creditícia e cambial é 

determinada pela especificidade da responsabilidade da política monetária (em 

relação às demais) pelo alcance ou manutenção da estabilidade monetária.166 

O objetivo da política fiscal, cuja Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária Anual é uma expressão e uma representação, definido pelo Anexo IV.1 da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017 elaborado pelo Banco Central do 

Brasil (Lei nº 13.408, de 08 de agosto de 2017), é o asseguramento da estabilidade 

econômica e do crescimento sustentado e da promoção adequada de acesso aos serviços 

públicos, por meio de estabelecimento anual de metas de resultado primário167, no caso, 

entre receitas e despesas compatíveis com as premissas e objetivos da política econômica 

nacional (§1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000)168. 

Se o instrumento da política fiscal para asseguramento de estabilidade 

econômica e crescimento sustentado, e promoção adequada de acesso aos serviços 

públicos, são metas de resultado primário obrigatoriamente compatíveis com os 

objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, e se a política monetária é 

                                                 
166 Para 2016 e 2017, a política monetária continuará a ser pautada de forma coerente com o regime de 

metas para a inflação, tendo como objetivo a manutenção da estabilidade monetária. A meta para a 
inflação firmada para o ano de 2016 é de 4,5%, com intervalo de tolerância de mais ou menos 2 p.p., 
conforme estabeleceu a Resolução nº 4.345, de 25.6.2014, do CMN. Para 2017, a meta de inflação 
também é de 4,5%, com intervalo de tolerância de mais ou menos 1,5 p.p., conforme estabeleceu a 
Resolução nº 4.419, de 25.6.2015, do CMN. Anexo VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 
2017 (Lei nº 13.408, de 08 de agosto de 2017), 

167 O objetivo primordial da política fiscal do governo é promover a gestão equilibrada dos recursos 
públicos de forma a assegurar a manutenção da estabilidade econômica, o crescimento sustentado e 
prover adequadamente o acesso aos serviços públicos. Para isso, atuando em linha com as políticas 
monetária, creditícia e cambial, o governo procura criar as condições futuras necessárias para a queda 
gradual do endividamento público líquido e bruto em relação ao PIB e a melhora do perfil da dívida 
pública. 

 Nesse sentido, são estabelecidas anualmente metas de resultado primário no intento de garantir as 
condições econômicas necessárias para a manutenção do crescimento sustentado, o que inclui a 
sustentabilidade intertemporal da dívida pública. 

 As metas fiscais consideram a realidade fiscal, as regras legais existentes e as medidas orientadas pela 
busca da consolidação fiscal, aqui fixada como prioridade de médio prazo da Administração Pública. 

 Ressalte-se que o resultado fiscal nominal e o estoque da dívida do setor público apresentados são 
indicativos, pois são impactados por fatores fora do controle direto do governo, como, por exemplo, a 
taxa de câmbio. Anexo IV.1 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017 (Lei nº 13.408, de 
08 de agosto de 2017) 

168 “As metas fiscais, portanto, constituem-se em um parâmetro de observância obrigatória no manejo e 
alteração da composição orçamentária inicialmente fixada pela LOA às diversas unidades orçamentárias. 
As metas fiscais estabelecem uma relação de proporção que deve ser mantida entre receitas e despesas, 
para uma fiel execução da política econômica estabelecida pelo Governo.” (Faria, 2009, p. 147-8, grifo 
nosso 
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responsável específica na forma do regime de metas de inflação pela estabilidade 

monetária (apesar de elas influenciarem “na trajetória de preços”), o regime de meta fiscal 

primária, instrumento de política fiscal, se relaciona de modo subordinado com o 

regime de metas de inflação, instrumento de política monetária. Em outras palavras, as 

políticas cambial e creditícia, de um lado, e fiscal, de outro, se relacionam ou se articulam 

normativamente de modo subordinado à política monetária. 

No Brasil, a função do Banco Central é assegurar a estabilidade de preços, 

considerada a contribuição adequada para o crescimento econômico sustentável, 

desemprego baixo e melhora nas condições de vida da população, pela manutenção da 

taxa de inflação baixa, estável e previsível (Banco Central do Brasil, Relatório de 

Inflação. Brasília,  v. 19, n. 3, set., 2017). 

A evidência histórico-social (na impossibilidade de evidência empírica, dado as 

limitações do método do presente trabalho e do próprio direito como disciplina, em 

relação às disciplinas de maior uso de métodos quantitativos), se podemos assim chama-

la, se expressa em variadas análises econômicas, como a de que o controle do poder de 

compra da moeda e da disponibilidade de moeda, realizado anteriormente pela taxa de 

câmbio, por opção de política econômica, passou a ser realizado pela autoridade 

monetária ou pelo Banco Central pela determinação da taxa de juros (Giambiagi, 

2016)169, e de que o objetivo de estabilidade monetária pelo controle da inflação está 

contido na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Matias-Pereira, 2009, p. 

333) 170. 

O objetivo de estabilidade monetária é o elemento de integração ou de 

conjunto da coordenação da interação das políticas monetárias, cambial e fiscal. A 

evidência administrativa da coordenação da integração das políticas econômicas pelo 

direcionamento dado pelo objetivo de estabilidade monetária é a articulação coordenada 

                                                 
169 “Assim, ao contrário da experiência internacional, os juros aqui não convergiram, em grande medida, 

porque sempre foram usados como uma arma contra a inflação e, a partir de determinado ponto, mudou-
se, por opção de política econômica, a principal âncora, do câmbio para os juros.” (Giambiagi, 2016) 

170 “A preocupação com o combate à inflação por meio do controle do endividamento está presente na 
LRF. Ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, teve por 
objetivo específico melhorar a qualidade da gestão fiscal e o equilíbrio das contas públicas, a ser 
alcançado por meio da imposição de limites para as despesas e, principalmente, pelo controle do 
endividamento. A preocupação com a busca do controle da reserva de recursos para investimentos, 
evitando a absorção total dos recursos financeiros pelas despesas de custeio, também está sendo 
enfrentada.” (Matias-Pereira, 2009, p. 333) 
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e subordinada das atribuições dos centros decisórios administrativos na execução da 

política econômica: 

Na linguagem da gestão pública, fala-se de articulação de competências, o 

que sem dúvida é um aspecto primordial para a execução das etapas de 

implementação da política público, cujo objeto é, em geral, multifacetado e 

multidisciplinar. Dada a magnitude do resultado e das metas a atingir, a 

execução do programa de ação depende de um feixe de manifestações, 

decisões e medidas concretas, que se assentam sobre vários centros de decisão 

administrativa e política. Essas manifestações devem ocorrer em articulação, 

seja por coordenação, isto é, em condições de equivalência entre os vários 

centros de competência, seja por subordinação, sob a direção de um deles. A 

competência pode ser direta, para a decisão, ou indireta, para os atos a ela 

subordinados, tais como os atos de instrução, dos quais a decisão 

depende.(Bucci, 2013, p. 263, grifo nosso)  

As políticas cambial, monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida 

pública são coordenadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)171. 

A meta de inflação cuja forma do regime determina a política monetária é 

proposta pelo Ministro da Fazenda, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e 

cumprida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central do Brasil 

(BCB) especificamente pela definição de uma meta para a Taxa SELIC compatível com 

a meta de inflação. 

A meta de câmbio cuja forma do regime determina a política cambial é 

executada pelo Banco Central do Brasil (BCB). 

A meta fiscal cuja forma do regime determina a política fiscal é proposta pelo 

Presidente da República em interação com o Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência 

da República, Ministro da Fazenda e Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

As diretrizes contidas no Projeto do Plano Plurianual são elaboradas pela 

SEPLAN/MP, Órgãos Setoriais e Casa Civil da Presidência da República, e enviado pelo 

Presidente da República ao Congresso Nacional  

                                                 
171 “Por sua própria natureza, a política cambial está fortemente associada à política monetária, razão pela 

qual a Lei nº 4.595/64 determina que o Conselho Monetário Nacional deve coordenar a política cambial 
com as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública (art. 3º, inciso 
VII).”(Oliveira, 2006, p. 76) 
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O Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cuja estrutura é conformada 

pela Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, é elaborado anualmente pela Secretaria de 

Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(SOF/MP) em conjunto com outros órgãos governamentais, e enviado pelo Poder 

Executivo até 15 de abril de cada ano para ser aprovado pelo Congresso Nacional até 

encerramento do primeiro período da sessão legislativa para sanção do Presidente da 

República172. 

Figura 1 - Quadro Institucional da Junta de Execução Orçamentária 

 

Fonte: ENAP 

 

A construção da meta fiscal é realizada pelo trabalho conjunto de Banco 

Central do Brasil (BCB), Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SOF/MP), Secretaria de Política Econômica 

do Ministério da Fazenda (SPE); Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda 

(SRFB); Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN) pela definição 

das estimativas dos parâmetros macroeconômicos, simulações realizadas pelo BCB da 

trajetória da relação dívida/PIB em diversos cenários de estudo; estabelecimento de 

cenários fiscais; e estabelecimento da meta de resultado primário, em função do nível de 

                                                 
172 Nem sempre isso ocorre. Vide CONTI, José Maurício. Levando o direito financeiro a sério. São Paulo: 

Blucher, 2016, p. 110. 
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controle e da trajetória da dívida pública que se pretende atingir; os quais são 

encaminhados para a Junta de Execução Orçamentária (JEO) composta pelo Presidente 

da República em interação com o Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República, Ministro da Fazenda e Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão; os 

quais encaminham para a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SOF/MP) e para a Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Fazenda (STN) a Meta Fiscal, o Projeto de Lei Orçamentária, 

o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Decreto de Programação Orçamentária 

e Financeira – DPOF. 

Figura 2 - Construção da Meta de Resultado Fiscal 

 

 

Fonte: ENAP 

O Anexo de Metas Fiscais contido no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

é a representação quantitativa ou numérica da definição das estimativas dos parâmetros 

macroeconômicos, simulações realizadas pelo BCB da trajetória da relação dívida/PIB 

em diversos cenários de estudo; estabelecimento de cenários fiscais; e estabelecimento da 

meta de resultado primário, em função do nível de controle e da trajetória da dívida 

pública que se pretende atingir: 

Figura 3 - Anexo de Metas Fiscais 
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Fonte: ENAP 

O Projeto da Lei Orçamentária Anual, cuja conteúdo abrange os Orçamentos 

Fiscal, de Seguridade Social e de Investimentos e fixa as receitas e despesas, a autorização 

e regras para as alterações orçamentárias (créditos), e cuja estrutura é conformada pela 

Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, é elaborado anualmente pelo Secretaria de Orçamento 

Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SOF/MP) em 

conjunto com outros órgãos governamentais, e enviado pelo Presidente da República ao 

Congresso Nacional até do dia 31 de agosto de cada ano, que  envia imediatamente para 

a Comissão Mista de Planos, Orçamento e Fiscalização (CMO); aprovação final (em tese) 

até o encerramento da sessão legislativa em 22 de dezembro em votação conjunta da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal; e enviado para sanção do Presidente da 

República e publicação no Diário Oficial da União. 

O Decreto de Programação Orçamentária e Financeira – DPOF é publicado 

em até 30 dias após a publicação da LOA, cujo conteúdo é o estabelecimento de normas 

específicas de execução orçamentária e financeiras para o exercício; definição de limites 

orçamentários e financeiros para Órgãos do Governo; compatibilização de valores de 

receitas e despesas previstas na LOA com as metas fiscais estabelecidas na LDO e 

eventuais novos parâmetros macroeconômicos. 

Figura 4 - Decreto de Programação Orçamentária e Financeira 
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FONTE: ENAP 

 

Os centros decisórios de execução da política econômica são 

administrativamente articulados coordenadamente e subordinadamente pela 

determinação normativa de o regime de meta fiscal primária se relacionar de modo 

subordinado com o regime de metas de inflação. Conforme argumentou-se 

anteriormente, se o instrumento da política fiscal para asseguramento de estabilidade 

econômica e crescimento sustentado, e promoção adequada de acesso aos serviços 

públicos, são metas de resultado primário obrigatoriamente compatíveis com os 

objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, e se a política monetária é 

responsável específica na forma do regime de metas de inflação pela estabilidade 

monetária (apesar de elas influenciarem “na trajetória de preços”), o regime de meta fiscal 

primária, instrumento de política fiscal, se relaciona de modo subordinado com o 

regime de metas de inflação, instrumento de política monetária. 

A estabilidade monetária como elemento de integração ou de conjunto tanto da 

estrutura estável constituída pelo direito quanto da coordenação da interação das políticas 

econômicas não as predetermina, apenas as conforma173, e é evidenciada no direito 

(na regulação das políticas econômicas), mas não necessariamente na economia (na 

                                                 
173 Coutinho, 2015. 
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produção e distribuição de bens, no processo econômico ou nas relações de natureza 

econômica), conforme sentido dado ao enunciado abaixo: 

No caso do arranjo brasileiro, essa peculiar interação entre as políticas 

econômicas, pouco comentada na literatura, acaba por provocar leituras em 

direções invertidas: de um lado, a de que a política fiscal se torna sempre 

submissa à monetária  - ver Afonso; Biasoto (2009B); de outro, a de que há 

uma dominância fiscal sobre a monetária no combate à inflação sob condições 

específicas – ver Blanchard (2004) e Carneiro; Wu (2005). (Afonso. 2010, p. 

314) 

O objetivo de estabilidade monetária é o elemento de integração ou de 

conjunto tanto da estrutura estável constituída e conformada pelo direito, composta 

fundamentalmente de meta de câmbio, regulado pelo texto do Comunicado Bacen nº 

6.565, de 18 de janeiro de 1999, de meta de inflação, regulado pelo texto do Decreto nº 

3.088, de 21 de junho de 1999 e de meta fiscal, regulado pelo texto da Lei nº 9.811, de 28 

de julho de 1999 - Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 1999, e, em seguida, pelo 

da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, quanto da coordenação da 

interação das políticas monetária, cambial e fiscal no campo da organização social da 

produção e da distribuição de bens, ou seja, do processo econômico.  
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3 INSTITUCIONALIDADE FISCAL 

 

3.1 Instituições Fiscais 

 

O conceito de instituições fiscais é instrumento de análise científica na 

literatura econômica estrangeira174 175. 

A ideia central de instituições fiscais é o efeito da constituição e do 

condicionamento por regras da ação (ou política) fiscal do Estado nas finanças públicas 

em geral, e na performance ou sustentabilidade fiscal em especial (Alesina, 1999)176, ou, 

sinteticamente, o efeito da relação entre regras fiscais e política fiscal sobe as finanças 

públicas. A conformação de opções cuja estrutura jurídica predetermina as possibilidades 

de adoção de políticas fiscais pelo Estado se relaciona, ou seja, influencia o processo 

econômico ou as relações de natureza econômica, em geral, e as finanças públicas e a 

sustentabilidade fiscal, em especial (Rose, 2010). 

A estrutura do orçamento público, cujo conteúdo regula os recursos de ingressos 

decorrentes de tributo e atividade produtiva ou empresarial, e empréstimos, expressos em 

moeda e crédito, pode influenciar o processo econômico ou as relações de natureza 

econômica e pode modificar a produção, emprego e crescimento econômico, 

genericamente, e o saldo ou resultado fiscal, especificamente 177 178.  

                                                 
174 “...a relação entre regras fiscais e resultados da política fiscal.” “O efeito de instituições fiscais, 

incluindo tais regras de déficit, em resultados da política fiscal tem sido um tema importante da pesquisa 
teórica e empírica nas últimas décadas.174” (Poterba e Hagen, 1999) 

175 “[...] Tôdas as normas de caráter coativo sobre a atividade financeira do Estado pertencem ao Direito 
Financeiro. Melhor: forma a sua estrutura.[...]” (Silveira, 1960)26 

176 “Nesse artigo focamos especialmente em instituições fiscais, definidas como todas as regras e 
regulações de acordo com as quais orçamentos são preparados, aprovados e executados.[...]” “Pode-se 
distinguir entre dois tipos de instituições: leis que prescrevem objetivos numéricos no orçamento, e 
regras de procedimento.[...]” “Nosso objetivo é entender se o procedimento orçamentário possui efeitos 
macroeconômicos significativos no tamanho e na composição do orçamento, no orçamento e no 
equilíbrio orçamentário.[...]” “Nós concluímos que instituições fiscais são importantes determinantes de 
resultados fiscais.176” (Alesina, 1999) 

177 O papel de instituições fiscais - requisitos para um orçamento equilibrado, limites à tributação e ao 
gasto público na análise da política fiscal e fundos para momentos de diminuição da arrecadação - na 
análise das políticas fiscais. (Clemens e Miran, 2011) 

178 Instituições para promoção (ajudar a promover) sustentabilidade fiscal, comumente debatidas em 
instituições políticas – como as decisões políticas são tomadas (democracia direta, term limits e 
separação entre poderes executivo e legislativo) e fiscais – quais políticas podem ser adotadas (inclui 
limites aos tributos e aos gastos públicos, regras de equilíbrio fiscal, limites da dívida e fundos para 
momentos de diminuição da arrecadação.(Rose, 2010) 
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Os efeitos de instituições fiscais na relação entre finança pública e políticas 

públicas é um dos cernes do conceito. Os recursos de ingressos decorrentes de tributo e 

atividade produtiva ou empresarial, e empréstimos, reunidos em um fundo comum, 

podem ser, por um lado, utilizados em políticas públicas cujos beneficiados e os políticos 

queiram posteriormente mantê-las em um grau maior do que seria necessária, conduta 

que aumenta o déficit e dívida pública e, por outro, transferidos para entes locais cujos 

beneficiários queiram posteriormente mantê-las por meio de decisões de gastos 

excessivos. A existência de instituições fiscais na forma de regras, as quais podem ser, 

dentre outras, normas ex ante como limites constitucionais de déficits, gastos públicos e 

tributos, regras eleitorais de estímulo à responsabilidade e à competição política e regras 

procedimentais de processo orçamentário, modifica a relação em favor de um grau maior 

de desempenho econômico e performance fiscal (Hagen, 2005)179. 

Umas das origens do conceito de instituição fiscal é a teoria institucionalista 

desenvolvida por Douglass North. Segundo o autor, as instituições são as regras do jogo 

em uma sociedade, ou, formalmente, as principais restrições que conformam as interações 

humanas, ou seja, a estrutura sobre a qual as interações humanas ocorrem. Essas 

estruturas denominadas instituições influenciam o desempenho das economias, e a 

evolução dessas estruturas influenciam a performance das economias no tempo. A 

instituição, a estrutura das interações humanas, é diferente da estratégia das interações 

humanas, denominada organização. A organização é o vínculo entre pessoas para alcance 

de objetivo ou propósito comum. Enquanto a estrutura define a forma como as interações 

humanas são travadas, a estratégia define o objetivo das interações humanas, 

respectivamente, a instituição e a organização (North, 1990). 

                                                 
179 Elementos importantes para a condução da política fiscal em democracias é a relação entre eleitores e 

políticos e o problema do fundo comum das finanças públicas. Na relação entre eleitores e políticos, 
estes possuem poderes residuais relativamente amplos para utilizar os recursos do orçamento em 
políticas públicas diferentes das quais os eleitores o elegeram para realizar. No problema do fundo 
comum, i) a possibilidade de políticos gastarem dinheiro (recursos) de um fundo comum em políticas 
públicas específicas (targeted) leva a que os grupos beneficiários e os políticos demandem mais recursos 
para essas políticas públicas do que seria ótimo para a sociedade como um todo – leva a excessivos 
gastos públicos e a excessivo déficit e dívida públicos e ii) a transferência de recursos do ente central 
para entes locais (vertical) leva estes a distorções nas decisões sobre excessivos gastos e viés em favor 
do consumo público e, por consequência, a necessidade de suporte financeiro (bailout). Os efeitos dos 
dois problemas podem ser mitigados por instituições fiscais regendo as decisões sobre finanças públicas, 
as quais podem ser, dentre outras, normas anteriores como limites constitucionais de déficits, gastos 
públicos e tributos, regras eleitorais de estímulo à responsabilidade e à competição política e regras 
procedimentais de processo orçamentário. O desenho institucional influencia a performance fiscal. 
(Hagen, 2005) 
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O conceito de instituições fiscais é instrumento de análise científica na 

literatura econômica brasileira. 

Os elementos da constituição de uma organização político-econômica de 

extração de recursos da sociedade para prestação de bens e serviços públicos pelo 

financiamento, pela arrecadação de tributos e pelo endividamento público, são 

instituições fiscais – no Brasil, o sistema federativo, o sistema tributário e estrutura de 

despesas, o sistema orçamentário e o sistema de regras fiscais (Guardia, 1999, p. 42)180. 

Enquanto os elementos do conceito de regras fiscais são a restrição permanente 

à política fiscal, as formas das regras fiscais variam181. A delimitação do conceito de 

regras fiscais é objeto de divergência, se referente a normas de procedimento e de limite 

quantitativo para a tributação, o gasto público, o déficit e a dívida pública , ou 

exclusivamente referente a normas de limite quantitativo.(Wyplosz, 2012) 

O conceito de instituições fiscais é instrumento de análise na literatura jurídica 

brasileira. 

Uma das premissas teóricas da elaboração do regime jurídico da política fiscal é 

o conceito de instituição fiscal e, por conseguinte, de regras fiscais. O regime jurídico da 

política fiscal é “[...] o conjunto de princípios e regras que regulam a gestão do gasto e do 

endividamento públicos.[...]” (Prol, 2014). A função do direito de ordenação de objetivos 

de política fiscal pela organização de regras e de princípios, aprovados na década de 1990 

e consolidados pela vigência da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, pressupõe a existência 

de uma relação entre o regime jurídico-institucional e a finança pública, a sustentabilidade 

e a performance fiscal. 

                                                 
180 “A partir desta conceituação, podemos definir um Regime Fiscal como uma organização política-

econômica, a partir da qual são extraídos recursos da sociedade através do gasto público, financiando-
os através de mecanismos compulsórios de arrecadação (impostos, contribuições e taxas) ou de 
endividamento público. Ou seja, os indivíduos (agentes principais) delegam poderes ao governo para 
extrair recursos da sociedade e administrá-los com o intuito de assegurar a prestação de bens e serviços 
públicos. Trata-se claramente de uma organização política-econômica, cujos resultados não podem ser 
dissociados das diversas instituições que constituem esta organização.” (Guardia, 1999)41-2; segundo o 
autor, são instituições fiscais que influenciam diretamente a sustentabilidade do Regime Fiscal o sistema 
federativo, o sistema tributário e estrutura de despesas, o sistema orçamentário e o sistema de regras 
fiscais. (Guardia, 1999)42 

181 “As regras fiscais podem assumir diversas formas, dependendo, em grande medida, da estrutura 
federativa, sistema jurídico e da própria tradição de cada país. Não obstante, as regras fiscais podem ser 
definidas como restrições permanentes impostas à política fiscal. Ou seja, uma característica 
fundamental das regras fiscais é que sua aplicação não deve estar sujeita à disposição de cada governo 
de observá-la ou não. Nesta perspectiva, metas orçamentárias anuais ou plurianuais, programas de 
ajustamento ou medidas vinculadas a ‘pacotes’ econômicos não configuram uma regra fiscal.” (Guardia, 
1999)62 
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A produção, interpretação e aplicação do direito financeiro pode ter por premissa 

o conceito de instituição fiscal e de regras fiscais182. Os fundamentos teóricos são Douglas 

North, Adolf Wagner, Vito Tanzi e Ludger Schuknecht, Peacock e Wiseman, James 

Buchanan e Richard Wagner (Oliveira, 2014). Douglas North enunciou a necessidade de 

instituições, regras e processos para controle do gasto público e para crescimento do 

déficit e da dívida pública. A Lei de Wagner enuncia o crescimento do setor público 

proporcionalmente ao crescimento do nível de renda e da economia do país. Tanzi e 

Schuknecht enunciam o aumento de gastos públicos em função da mudança de função do 

Estado, de provimento de ordem, segurança e justiça para modificação da flutuação do 

processo econômico. Peacock e Wiseman enunciam a manutenção do aumento dos níveis 

de receitas e despesas públicas após o motivo ou a causa que os justificavam ou 

legitimavam. James Buchanan e Richard Wagner enunciam a expansão do gasto público 

como efeito do erro na percepção dos eleitores, que não visualizam os custos futuros em 

aumento de impostos e diminuição de gastos (Oliveira, 2014)183. 

 

3.2 Regras fiscais 

 

O Brasil passou a adotar regras fiscais a partir da vigência da Lei Complementar 

nº 101, de 04 de maio de 2000. O sistema de regras fiscais instituído pela Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, constituiu a estrutura das ações do Estado 

pela utilização de instrumentos de finanças públicas para alcance de finalidades no 

processo de produção e da distribuição de bens, isto é, no processo econômico. Até a 

Constituição Federal de 1988, a regulação do déficit e da dívida pública eram parte do 

regime fiscal brasileiro, mas não eram regras fiscais, pois não continham os elementos 

constituintes de regras fiscais. 

                                                 
182 "A LRF estrutura-se em torno do objetivo de submeter o problema do equilíbrio fiscal a uma 

sistematização normativa coerente e consistente, em termos de planejamento, monitoramento e 
avaliação." (Oliveira, 2014) 

183 " A efetividade de uma lei de responsabilidade fiscal depende fortemente de estruturas extranormativas. 
Depende da existência de fatores institucionais (políticos, gerenciais e tecnológicos) favoráveis e 
necessários à disciplina fiscal." (Oliveira, 2014) 
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A evidência do argumento de adoção de regras fiscais é o conteúdo das normas 

instituídas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, abrangidas no conceito 

de regras fiscais. 

As normas instituídas pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para 

regulação do déficit e da dívida pública são a estrutura para a conformação de ações do 

Estado na esfera econômica fiscal, argumento evidenciado pelas características de 

conteúdo e forma similares ao conceito de regras fiscais. 

O conteúdo das regras fiscais é a restrição permanente imposta à política fiscal. 

Parte da política econômica fiscal do Estado expressa na ação para alcance de finalidades 

na organização da produção e da distribuição de bens pelo uso de empréstimo público foi 

conformada restritivamente e permanentemente pela Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000.  

O elemento restritivo da norma é evidenciado pelas regras e pelos 

procedimentos para limitação do déficit orçamentário, regras e limites do endividamento 

do setor público e limitação do total da dívida do setor público. 

O elemento permanente da norma é evidenciado pela existência e pela natureza 

complementar da norma - Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 que regulou 

o déficit e a dívida pública.  

A forma das regras fiscais é diferenciada pelo critério referente à limitação do 

déficit orçamentário, regras e limites do endividamento do setor público e limitação 

do total da dívida do setor público184. 

 

3.3 Regulação do déficit e da dívida pública 

 

                                                 
184 “As principais formas de regras fiscais estão associadas a três tipos básicos de indicadores: i) limitação 

para o déficit orçamentário ou exigência de um orçamento equilibrado; ii) imposição de limites e regras 
para o endividamento do setor público; ii) limitação para o total do endividamento do setor público. 
Adicionalmente também pode ser citado o requerimento de um fundo de reservas para despesas 
contingentes, notadamente no caso da seguridade social. A credibilidade e eficiência de uma regra fiscal 
está diretamente associada à dois fatores: sua independência dos governantes e a sua transparência.” 
(Guardia, 1999, p. 62-3) 
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A Constituição Federal não modificou o regime fiscal pela instituição de regras 

fiscais185 186, pois as normas constitucionais que regularam o déficit e a dívida pública 

não eram restrições permanentes à política fiscal pela limitação do déficit orçamentário, 

regras e limites do endividamento do setor público e limitação do total do endividamento 

do setor público.  

Segundo o sentido do texto normativo do artigo 165 da Constituição Federal, 

Lei estabelecerão o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos 

anuais, matérias cuja atribuição é do Congresso Nacional com sanção do Presidente da 

República187. 

O conteúdo da norma de instituição do Plano Plurianual (CF/88, 165, §1º) é o 

estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada, de forma regionalizada 

O conteúdo da norma de instituição da lei de diretrizes orçamentárias (CF/88, 

165, §2º) são as metas e prioridades da administração pública federal, abrangida a 

inclusão das despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; a orientação da 

elaboração da lei orçamentária anual; a disposição das alterações na lei tributária; e o 

estabelecimento da política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

O conteúdo da norma de instituição da lei orçamentária anual (CF/88, 165, 

§5º) é o orçamento fiscal (referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 

pelo poder público), o orçamento de investimento (das empresas em que a União, direta 

ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto) e o orçamento 

                                                 
185 O controle do déficit público e o papel do Estado em setores da economia, por falta de consenso, não 

foi regulado constitucionalmente, a expressar o embate entre ideias intervencionistas e neoliberais. 
(Lopreato, 2013, p. 167). O final da década de 1980 assistiu também ao enfrentamento dessas ideias 
(intervencionistas e neoliberais) em dois campos bastante privilegiados: a Constituinte e a eleição 
presidencial. A diferença entre uma e outra é significativa. Enquanto o resultado da primeira – a 
Constituinte de 1988 – espelha exatamente o conflito entre ambas as correntes, não havendo uma nítida 
vencedora, a segunda representa a vitória de uma sobre a outra por meio da eleição de Collor de Mello 
em 1989. (Novelli, 2001, p. 184) 

186 Bercovici e Massonetto, 2006, p. 60. 
187 Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para 

o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 

 I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; 
 II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e 

emissões de curso forçado; 
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da seguridade social (abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 

administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público). O conteúdo da lei orçamentária anual não compreende dispositivo 

estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, exceto (ou seja, não incluído na 

proibição) a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de 

operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei (CF, 165, 

8º). 

Os orçamentos fiscal e de investimento (CF, 165, §7º), pela compatibilização 

com o plano plurianual, possuem a função de reduzir desigualdades inter-regionais, 

segundo critério populacional. 

O projeto de lei orçamentária é acompanhado de demonstrativo regionalizado 

do efeito, sobre receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios 

e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia (CF, 165, §6º). 

Será de lei complementar a forma da norma cujo conteúdo for finanças 

públicas; dívida pública externa e interna, incluída as das autarquias, fundações e 

demais entidades controladas pelo Poder Público; concessão de garantias pelas 

entidades públicas; emissão e resgate de títulos da dívida pública; fiscalização 

financeira da administração pública direta e indireta; operações de câmbio realizadas 

por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas 

as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento 

regional (CF, art. 163). 

A União possui competência para legislar sobre política de crédito (CF, artigo 

22, inciso VII) e sobre operações de crédito em geral (CF, artigo 21, inciso VIII). 

A União não pode (é vedado) tributar a renda das obrigações da dívida pública 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em níveis superiores ao que fixar para 

suas obrigações (CF, artigo 151, inciso III). 

O Banco Central não pode (é vedado) conceder, direta ou indiretamente, 

empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão que não seja instituição financeira 

(CF, artigo 164, §1º); pode realizar operação de compra e venda de títulos emitidos pelo 

Tesouro Nacional com o objetivo de regulação da oferta de moeda ou da taxa de juros 

(CF, artigo 164, §2º). 
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Os entes públicos não podem realizar operações de créditos que excedam o 

montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos 

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados por maioria absoluta pelo 

Poder Legislativo (CF, artigo 167, inciso III). 

A União intervirá nos Estados e no Distrito Federal para reorganizar as finanças 

da unidade da Federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois 

anos consecutivos, salvo motivo de força maior (CF, artigo 34, inciso V, alínea a). 

As despesas que incidam sobre serviço da dívida prescindem de indicação de 

recursos necessários para aprovação das emendas ao projeto de lei do orçamento anual 

ou aos projetos que o modifiquem (CF, artigo 166).  

Não houve regulação do déficit público pela Constituição Federal de 1988.  

Houve regulação da competência para dispor sobre elementos da regulação 

da dívida pública: sobre montante da dívida pública mobiliária federal188, de atribuição 

do Congresso Nacional, e limites globais para o montante da dívida consolidada da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (CF, artigo 52, inciso 

VI), limites globais para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios (CF, artigo 52, inciso VII) e limites globais para o 

montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (CF, 

artigo 52), de atribuição do Senado Federal. 

A Constituição Federal não modificou o regime fiscal pela instituição de regras 

fiscais, pois o conteúdo das normas de instituição do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária anual não são restrições permanentes à política fiscal 

pela limitação do déficit orçamentário, regras e limites do endividamento do setor público 

e limitação do total da dívida do setor público. 

A Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, cuja instituição é abrangida pela reforma 

fiscal e monetária realizada pelo Programa de Estabilização Fiscal, modificou o regime 

fiscal pela instituição de regras fiscais na regulação brasileira do déficit e da dívida 

pública. 

                                                 
188 Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para 

o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 

 (...) 
 XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 
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 A partir da edição da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, além 

do disposto artigo 165, §2º, da CF/88, o conteúdo da lei de diretrizes orçamentárias é 

o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho; normas 

sobre controle de custos e avaliação de resultados dos programas financiados com 

recursos do orçamento; e outras condições para transferência de recurso para entidades 

públicas e privadas (LC101/00, artigo 4º). 

O projeto de lei de diretrizes orçamentários é integrado pelo Anexo de Metas 

Fiscais (§1º do artigo 4º da LC 101/00), local de estabelecimento de metas anuais, em 

valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e 

primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 

dois seguintes e de (§2º do artigo 4º da LC 101/00); avaliação do cumprimento das 

metas relativas ao ano anterior; demonstrativo de metas anuais, pela instrução com 

memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparação 

com as fixadas nos três exercícios anteriores, evidência da consistência delas com as 

premissas e os objetivos da política econômica nacional; evolução do patrimônio 

líquido dos últimos três exercícios, pelo destaque da origem e da aplicação dos recursos 

obtidos com a alienação de ativos; avaliação da situação financeira e atuarial dos 

regimes geral da previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT) e dos Demais fundos públicos e programas estatais de 

natureza atuarial; demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e 

da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais (§3º do artigo 

4º da LC 101/00), local de avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de 

afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se 

concretizem 

A mensagem de encaminhamento do projeto de diretrizes orçamentárias 

(§4º) apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetária, creditícia e 

cambial; os parâmetros e projeções para os principais agregados e variáveis; e metas de 

inflação para o exercício subsequente. 

A partir da edição da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o 

projeto de lei orçamentária anual (artigo 5º da LC 101/00) deve ser compatível com o 

plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com a Lei Complementar 
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nº 101/2000189. O conteúdo do projeto de lei orçamentária contém o demonstrativo em 

anexo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas 

das políticas monetária, creditícia e cambial e metas de inflação190; contém reserva de 

contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 

fiscais imprevistos, cuja forma de utilização e montante é estabelecido pela Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, definido com base na receita corrente líquida191; e acompanha-

se do demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 

isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 

creditícia192 e de medidas de compensação a renúncias de receitas e ao aumento de 

despesas obrigatórias de caráter continuado.193 

A partir da edição da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o 

conteúdo da Lei Orçamentária Anual são todas as despesas de dívida pública 

(mobiliária ou contratual) e as receitas que as atenderão194; o refinanciamento da dívida 

pública (o qual deve constar separadamente também na lei de crédito adicional)195; o 

índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias ou em legislação específica é 

o limite para a atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada196,  as 

despesas do Banco Central de pessoal, encargos sociais e custeio administrativo, inclusive 

benefícios e assistência aos servidores, e investimentos (porque integrarão as despesas da 

União)197 198. O conteúdo da Lei Orçamentária Anual não abrangerá crédito com 

finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada199; dotação para investimento com 

                                                 
189 LC 101/2000, artigo 5º, caput. 
190 LC 101/2000, artigo 5º, inciso I. 
191 LC 101/2000, artigo 5º, inciso III. 
192 LC 101/2000, artigo 5º, inciso II que remete à CF, art. 165, § 6º O projeto de lei orçamentária será 

acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 

193 LC 101/2000, artigo 5º, inciso II. 
194 LC 101/2000, artigo 5º, §1º. 
195 LC 101/2000, artigo 5º, § 2o O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei 

orçamentária e nas de crédito adicional. 
196 LC 101/2000, artigo 5º,  § 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada 

não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em 
legislação específica. 

197  LC 101/2000, artigo 5º, § 6o Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, 
as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os 
destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos. 

198         § 7o  (VETADO); Art. 6º (VETADO) 
199 LC 101/2000, artigo 5º, § 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa 

ou com dotação ilimitada. 
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duração superior a um exercício financeiro (sem previsão no plano plurianual ou em lei 

que autorize a sua inclusão)200, sob pena de crime de responsabilidade. 

Constitui receita do Tesouro Nacional o resultado do Banco Central do Brasil 

apurado após a constituição ou reversão de reservas, a ser transferido até o décimo dia 

útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais201, e constitui obrigação do Tesouro 

Nacional para com o Banco Central do Brasil o resultado negativo, a ser consignado em 

dotação específica do orçamento.202 O Banco Central do Brasil é obrigado a apresentar 

demonstração trimestral do impacto e do custo fiscal das operações realizadas pelo Banco 

Central do Brasil203 e notas explicativas sobre os custos da remuneração das 

disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a 

rentabilidade da carteira de títulos, com destaque para os de emissão da União estarão 

contidas nos balanços trimestrais do Banco Central do Brasil.204 

O regime fiscal brasileiro foi modificado após a Constituição de 1988 pela Lei 

nº 101, de 04 de maio de 2000, pela instituição de regras de restrição permanente da 

política fiscal.  

A Constituição Federal não modificou o regime fiscal pela instituição de regras 

fiscais, pois o conteúdo das normas de instituição do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária anual não são restrições permanentes à política fiscal 

pela limitação do déficit orçamentário, regras e limites do endividamento do setor público 

e limitação do total da dívida do setor público. 

A Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, cuja instituição é abrangida pela reforma 

fiscal e monetária realizada pelo Programa de Estabilização Fiscal, modificou o regime 

fiscal pela instituição de regras fiscais de restrição permanente da política fiscal, de 

limitação do déficit orçamentário ou de exigência de orçamento equilibrado, de 

procedimentos e limites do endividamento do setor público e de limitação total do 

endividamento do setor público. 

                                                 
200  LC 101/2000, artigo 5º, § 5o A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com 

duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que 
autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1odo art. 167 da Constituição, ou seja, CF, Art. 167. São 
vedados: [...]§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser 
iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime 
de responsabilidade. 

201 LC 101/2000, artigo 7º, caput. 
202 LC 101/2000, artigo 7º, §1º. 
203 LC 101/2000, artigo 7º, §2º. 
204 LC 101/2000, artigo 7º, §3º. 
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3.3.1 Restrição permanente da política fiscal 

 

O conteúdo das regras fiscais é a restrição permanente da política fiscal. Parte 

da política econômica fiscal do Estado expressa na ação para alcance de objetivos na 

produção e da distribuição de bens pelo uso de empréstimo público foi conformada 

restritivamente e permanentemente pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.  

O elemento permanente é evidenciado pela existência e pela natureza de norma 

de controle da política fiscal. 

As opções de política fiscal podem ser regradas ou discricionárias, ou seja, 

podem ser conformadas por normas permanentes ou executadas por políticas 

condicionadas pela conjuntura econômica (Guardia, 1999, p. 63). A limitação do déficit 

orçamentário, regras e limites do endividamento do setor público e limitação do total da 

dívida do setor público no direito brasileiro foi realizada por lei, ou seja, por uma política 

de regras, de natureza complementar, ou seja, por norma cujo procedimento de 

aprovação é relativamente mais rigoroso que o de norma cuja natureza seja ordinária, pela 

necessidade de maioria absoluta de votos (CF, artigo 69). 

 

3.3.2 Limitação do déficit orçamentário ou exigência de orçamento equilibrado 

 

O conteúdo das regras fiscais é a restrição permanente imposta à política fiscal. 

Parte da política econômica fiscal do Estado expressa na ação para alcance de finalidades 

na organização da produção e da distribuição de bens pelo uso de empréstimo público foi 

conformada restritivamente e permanentemente pela Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000.  

A forma das regras fiscais é diferenciada pelo critério referente à limitação do 

déficit orçamentário, regras e limites do endividamento do setor público e limitação do 

total da dívida do setor público.  
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O elemento restritivo da norma é evidenciado pelas regras e pelos procedimentos 

para limitação do déficit orçamentário, regras e limites do endividamento do setor público 

e limitação do total da dívida do setor público. 

Parte da literatura jurídica aborda o tema da limitação do déficit orçamentário 

como modalidade, no, caso, indireta, de controle do déficit público205, e não num contexto 

mais amplo de restrição da política fiscal por regras fiscais. Assim, a forma de controle 

indireto do déficit público, pelo estabelecimento de metas fiscais para as contas públicas, 

expressas no resultado primário e no resultado nominal (Oliveira, 2010), inseridas 

comumente no tema do planejamento das finanças públicas (Capítulo II – Do 

Planejamento, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), pela obrigatoriedade 

de envio do projeto de lei com as metas fiscais sob pena de infração administrativa (artigo 

5º, inciso II da Lei nº 10.028/2000), cumprimento da meta fixada pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias no Anexo de Metas Fiscais (LRF, artigo 4º, §1º), e pelo elaboração do 

conceito de resultado primário, nominal (Oliveira, 2009, 409-412); ou controle indireto 

do déficit e da dívida pública, pela fixação de metas expressas no resultado primário e no 

resultado nominal, ou no montante máximo para a dívida, instituídos pela União desde o 

início dos anos 1990 como critério para alcance de objetivos macroeconômicos. 

O elemento de exigência de orçamento equilibrado pela limitação do déficit 

orçamentário é evidenciado pela estrutura da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 

de 2000, cujo conteúdo é a previsão e o cumprimento de metas de resultados entre receitas 

e despesas compatíveis com as premissas e objetivos da política econômica nacional 

expressa pelos objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, e pelas metas de 

inflação para o ano subsequente: 

A análise do sistema orçamentário do governo federal também sugere a 

existência de fatores de ordem institucional com impactos negativos sobre a 

performance fiscal. A questão cental (sic) a ser destacada é que, até o final de 

1998, o Orçamento Geral da União não era elaborado a partir de um enfoque 

de resultado. De fato, até 1997 não eram, sequer apresentados os objetivos 

fiscais, em termos de resultado primário, quando do envio da proposta 

                                                 
205 Na literatura jurídica, o tema é mais abordado no enfoque do crédito público ou da dívida pública, e 

menos no do déficit público. Nesse sentido: Nascimento, 1999; Domingues, 2015; Harada, 2011; Assoni 
Filho, 2007, dentre outros. 
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orçamentária do Poder Executivo ao Congresso Nacional.” (Guardia, 

1999)200206 

Assim, um dos conteúdo das diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal regulado periodicamente pelo Plano Plurianual, das metas e prioridades 

da administração federal regulado anualmente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos 

orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento regulados anualmente da Lei 

Orçamentária Anual é a previsão e o cumprimento de metas de resultados entre receitas 

e despesas compatíveis com as premissas e objetivos da política econômica nacional 

expressa pelos objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, e as metas de 

inflação para o ano subsequente (LC 101/2000, §1º e §4º do artigo 1º e artigo 4º, §2º, 

inciso II )207.  

O resultado fiscal superavitário é exigido somente se ultrapassado o limite do 

teto pela dívida pública e o cumprimento da meta é realizada por cortes de gastos 

regulados pela norma se a arrecadação for menor do que a previsão legal (Afonso, 2010, 

p. 258). 

 

3.3.3 Procedimentos e limites do endividamento do setor público 

 

O conteúdo das regras fiscais é a restrição permanente da política fiscal. Parte 

da política econômica fiscal do Estado expressa na ação para alcance de finalidades na 

organização da produção e da distribuição de bens pelo uso de empréstimo público foi 

conformada restritivamente e permanentemente pela Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000.  

O elemento restritivo da norma é evidenciado pelas regras e pelos 

procedimentos para limitação do déficit orçamentário, regras e limites do endividamento 

do setor público e limitação do total da dívida do setor público. 

                                                 
206 Entretanto: “A fixação de metas expressas no resultado primário e resultado nominal ou no montante 

máximo para a dívida já era utilizada pela União desde o início dos anos 1990 como critério para alcance 
de objetivos macroeconômicos (Oliveira, 2010). A prática de compromissos com resultados fiscal para 
aceleração do ajuste fiscal e para alteração das contas públicas, entretanto, era inédita na história do 
Brasil (Ramos Filho, 2015, p. 127) 

207 “Com a edição da LRF, a produção das metas de resultado primário e nominal foi expressamente 
encampada pelo ordenamento jurídico, em consonância com os critérios de gestão fiscal responsável. 
Nesse sentido, essa lei explicitou a necessidade do estabelecimento das regras fiscais, consubstanciadas 
nos resultados primário e nominal a serem obtidos pelo governo.”(Faria, 2009, p. 44) 
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A forma das regras fiscais é diferenciada pelo critério referente à limitação do 

déficit orçamentário, regras e limites do endividamento do setor público e limitação do 

total da dívida do setor público. 

O elemento de regras e limites do endividamento do setor público é evidenciado 

pela estrutura da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, cujo conteúdo é a 

abrangência do conceito de dívida pública e de operação de credito; a regulação dos 

limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e 

Municípios; os limites globais e condições para as operações de crédito externo e 

interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas 

autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal; os limites e 

condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e 

interno; os limites para o montante da dívida mobiliária federal; as regras para 

recondução da dívida consolidada, da dívida mobiliária e das operações de crédito 

internas e externa208 de um ente da federação; a regulação da contratação de 

operações de crédito; vedações às operações de crédito; garantia e contragarantia a 

operação de crédito; restos a pagar. 

O elemento restritivo da norma é evidenciado pela regulação dos limites 

globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios; dos 

limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades 

controladas pelo Poder Público federal; dos limites e condições para a concessão de 

garantia da União em operações de crédito externo e interno; e dos limites globais e 

condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, Distrito Federal e dos 

Municípios, por submissão ao Senado Federal de proposta do Presidente da República209; 

e dos limites para o montante da dívida mobiliária federal, por submissão ao Congresso 

Nacional de projeto de lei pelo Presidente da República210, as quais podem ser 

                                                 
208 LC 101/2000, artigo 31, §5º. 
209 LC 101/2000, artigo 30, inciso I, com remissão ao Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

(...) VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida 
consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; VII - dispor sobre limites 
globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal; 
VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito 
externo e interno; IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

210 LC 101/2000, artigo 30, inciso II com remissão ao art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção 
do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas 
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apresentadas em termos de dívida líquida com a evidenciação da forma e da metodologia 

de apuração211 212; pelo envio de proposta de manutenção ou alteração dos limites e 

condições no prazo do projeto de lei orçamentária anual213; pela possibilidade de 

encaminhamento de solicitação de revisão dos limites em caso de alteração dos 

fundamentos das propostas em razão de instabilidade econômica ou alteração de políticas 

monetária ou cambial214; pela fixação dos limites em percentual da receita corrente 

líquida215 para cada esfera de governo e aplicação igual a todos os entes da Federação 

que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos216; pela apuração do 

montante da dívida consolidada a cada final de quadrimestre para verificação do 

atendimento do limite217; pelo procedimento referente ao conteúdo das propostas e das 

alterações, qual seja, demonstração da coerência dos limites e condições com as normas 

da LC 101/2000 e os objetivos da política fiscal, estimativas do impacto da aplicação dos 

limites a cada uma das três esferas de governo, razões de eventual proposição de limites 

diferenciados por esfera de governo; metodologia de apuração dos resultados primário e 

nominal218. 

O elemento restritivo da norma é evidenciado pelo procedimento de 

recondução da dívida consolidada, da dívida mobiliária e das operações de crédito 

                                                 
as matérias de competência da União, especialmente sobre: (...) XIV - moeda, seus limites de emissão, 
e montante da dívida mobiliária federal. 

211 LC 101/2000, artigo 30, §2º. 
212 LC 101/2000, artigo 30, §7º Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em 

que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. 
213 LC 101/2000, artigo 30, §6º 
214 LC 101/2000, artigo 30, §7º. 
215 LC 101/2000, IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, 

patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também 
correntes, deduzidos: 

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e 
as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso li do art. 195, e no art. 239 da 
Constituição; 

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de 

previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9° do 
art. 201 da Constituição. 

§ 1 Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência 
da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 2 Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de 
Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V do§ 12 
do art. 19. 

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 
onze anteriores, excluídas as duplicidades. 

216 LC 101/2000, artigo 30, §3º. 
217 LC 101/2000, artigo 30, §4º. 
218 LC 101/2000, artigo 30, §1º. 
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internas e externa219 do ente da federação ao término dos três quadrimestres subsequentes 

pela redução de pelos 25% no primeiro quadrimestre ao ultrapassar o limite ao final de 

um quadrimestre ao término dos três subsequentes220 e proibição durante o excesso de 

realização de operação de crédito (inclusive por antecipação de receita) interno ou 

externo, não abrangente de refinanciamento do principal atualizada da dívida 

mobiliária221; e obtenção de resultado primário necessário à recondução da dívida ao 

limite pela limitação de empenho, dentre outras medidas222, aplicáveis imediatamente se 

o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato 

do Chefe do Poder Executivo223; pelo impedimento de recepção de transferências 

voluntárias da União e do Estado após término do prazo para retorno da dívida ao limite 

e enquanto perdurar o excesso224 

O elemento restritivo da norma é evidenciado pelo procedimento de 

contratação de operações de crédito: 

 pela verificação pelo Ministério da Fazenda do cumprimento dos limites e 

condições para realização de operações de crédito de cada ente da Federal (inclusive 

das empresas por ele controladas, direta ou indiretamente)225;  

 pela formalização do pleito pelo ente interessado com demonstração fundamentada 

por parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos da relação custo-benefício, do interesse 

econômico e social da operação e do atendimento das condições de226 existência de 

prévia e expressa autorização para contratação no texto da lei orçamentária, em 

créditos adicionais ou em lei específica227; pela inclusão no orçamento ou em créditos 

adicionais do recursos provenientes da operação (exceto no caso de antecipação de 

receita orçamentária)228; pela observância dos limites e condições fixados pelo 

Senado Federal229, autorização específica do Senado Federal para operação de crédito 

externo230 e limitação ao montante das despesas de capital (considerado em cada 

                                                 
219 LC 101/2000, artigo 31, §5º. 
220 LC 101/2000, artigo 31, caput. 
221 LC 101/2000, artigo 31, §1º, inciso I. 
222 LC 101/2000, artigo 31, §1º, inciso II. 
223 LC 101/2000, artigo 31, §3º. 
224 LC 101/2000, artigo 31, §3º. 
225 LC 101/2000, artigo 32, caput. 
226 LC 101/2000, artigo 32, §1º 
227 LC 101/2000, artigo 32, §1º, inciso I. 
228 LC 101/2000, artigo 32, §1º, inciso II. 
229 LC 101/2000, artigo 32, §1º, inciso III. 
230 LC 101/2000, artigo 32, §1º, inciso IV. 
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exercício financeiro o total de recursos de crédito ingressados e de despesas de capital 

executadas231, sem o cômputo das despesas de capital realizadas sob a forma de 

empréstimo ou financiamento a contribuinte com intuito de promover incentivo fiscal 

se resultar a diminuição, direta ou indireta, de ônus de tributo de competência do ente 

da Federação232 e, com a dedução do valor da operação das despesas de capital se 

realizado por instituição financeira controlada pelo ente da Federação233, ressalvadas 

as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, 

aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta234 e observâncias das 

restrições da LC 101/2000235. 

 pela realização de operações de dívida mobiliária federal autorizadas no texto da lei 

orçamentária ou de créditos adicionais por processo simplificado que atenda às suas 

especifidades.236 

 pelo registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e 

externa pelo Ministério da Fazenda (sem prejuízo das atribuições do Senado Federal 

e do Banco Central do Brasil) e garantia de acesso público às informações237, que 

abrangem encargos e condições de contratação238 e saldos atualizados e limites 

relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de 

garantias239. 

 pela proibição de cláusula de compensação automática de débitos e créditos em 

contratos de operação de crédito externo240. 

 pela determinação de prazo de validade da verificação dos limites e das condições 

(desse artigo) e da análise para concessão de garantia pela União, de 90 dias no 

mínimo e de 270 no máximo, a critério do Ministério da Fazenda241, incluída pela Lei 

Complementar nº 159, de 2017. 

 pelo dever de exigência de comprovação pelo ente da Federação do atendimento das 

condições e limites na contratação de operação de crédito com instituição 

                                                 
231 LC 101/2000, artigo 32, §3º, caput. 
232 LC 101/2000, artigo 32, §3º, inciso I. 
233 LC 101/2000, artigo 32, §3º, inciso II. 
234 LC 101/2000, artigo 32, §1º, inciso V com remissão à CF, artigo 167, inciso III. 
235 LC 101/2000, artigo 32, §1º, inciso VI. 
236 LC 101/2000, artigo 32, §2º. 
237 LC 101/2000, artigo 32, §4º, caput. 
238 LC 101/2000, artigo 32, §4º, inciso I. 
239 LC 101/2000, artigo 32, §4º, inciso II. 
240 LC 101/2000, artigo 32, §5º. 
241 LC 101/2000, artigo 32, §6º 
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financeira242, sob pena de nulidade, pelo cancelamento com devolução do principal 

sem pagamento de juros e demais encargos financeiros.243, no exercício de ingresso 

dos recursos ou no exercício seguinte desde que com consignação de reserva 

específica na lei orçamentária para o exercício seguinte.244; enquanto não realizado (o 

cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva), (está última também no 

caso de realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 

capital245 no montante equivalente ao excesso), aplicam-se as sanções de 

impossibilidade de recebimento de transferências voluntárias; obtenção de garantia, 

direta ou indireta, de outro ente; contratação de operações de crédito, ressalvadas as 

destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das 

despesas com pessoal.246 

O elemento restritivo da norma é evidenciado pelas vedações às operações 

de crédito: 

 pela proibição de emissão de títulos da dívida pública pelo Banco Central do Brasil 

(a partir de dois anos após a publicação da LC 101/2000).247 

 pela proibição de realização de operação de crédito entre entes da Federação, direta 

ou indiretamente (por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal 

dependente, entidades de administração indireta; mesmo sob forma de novação, 

refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente); exceto instituição 

financeira estatal e outro ente da Federação (direta ou indiretamente) em operações 

que não se destinem a financiar direta ou indiretamente despesas correntes e a 

refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.248; não 

alcança a possibilidade de compra de títulos da dívida da União por Estados e 

Municípios para aplicação de suas disponibilidades.249 

                                                 
242 LC 101/2000, artigo 33, caput. 
243 LC 101/2000, artigo 33, §1º 
244 LC 101/2000, artigo 33,  
245 LC 101/2000, artigo 33, §4º com remissão ao art. 167, inciso III. São vedados: 
(...) 
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as 

autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 
Legislativo por maioria absoluta; 

246 LC 101/2000, artigo 33, §3º e remissão ao artigo 23, §3º. 
247 LC 101/2000, artigo 34. 
248 LC 101/2000, artigo 35, caput e §1º 
249 LC 101/2000, artigo 35, §2º. 
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 pela proibição de realização de operação de crédito entre instituição financeira estatal 

e ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo250; 

não abrange possibilidade de aquisição pela instituição financeira controlada de 

títulos da dívida pública para atendimento de investimento de clientes no mercado ou 

títulos de emissão da União para aplicação de recursos próprios. 

 pela proibição decorrente de equiparação a operações de créditos de251 captação de 

recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador 

ainda não tenha ocorrido252; de recebimento antecipado de valores de empresa em que 

o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com 

direito a voto, salvo lucros e dividendos na forma da legislação253; de assunção direta 

de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de 

bens,  mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito 

(não abrange empresas estatais dependentes)254 e assunção de obrigação com 

fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços sem autorização 

orçamentária255. 

 pela limitação de realização de operação de crédito por antecipação de receita à 

regulação da contratação de operações de crédito256 e realização a partir do décimo 

dia do início do exercício257, liquidação até o dia dez de dezembro de cada ano com 

juros e outros encargos incidentes258, realização com a cobrança somente de taxa de 

juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira ou 

á que vier a esta substituir (esta última sob pena de não-autorização)259; proibição de 

realização de operação de crédito por antecipação de receita260 na existência de 

operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada261 e no último ano 

de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal262. 

                                                 
250 LC 101/2000, artigo 36, caput. 
251 LC 101/2000, artigo 37, caput. 
252 LC 101/2000, artigo 37, inciso I e remissão à CF, artigo 150, § 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo 

de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, 
caso não se realize o fato gerador presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

253 LC 101/2000, artigo 37, inciso II. 
254 LC 101/2000, artigo 37, inciso III. 
255 LC 101/2000, artigo 37, inciso IV. 
256 LC 101/2000, artigo 32. 
257 LC 101/2000, artigo 38, inciso I. 
258 LC 101/2000, artigo 38, inciso II. 
259 LC 101/2000, artigo 38, inciso III. 
260 LC 101/2000, artigo 38, inciso IV. 
261 LC 101/2000, artigo 38, inciso IV, alínea a. 
262 LC 101/2000, artigo 38, inciso IV, alínea b. 
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 (O montante das) operações de crédito por antecipação de receita não se incluem na 

vedação de realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas 

de capital, desde que liquidadas no último ano de mandato do Presidente, Governador 

ou Prefeito Municipal.263 

 as antecipações de receita orçamentária realizadas por Estados e Municípios serão 

efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em 

processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.264 

 pela manutenção de sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto 

e aplicação de sanções cabíveis à instituição credora pelo Banco Central do Brasil.265 

 pela proibição de realização de operação de crédito entre o Banco Central do Brasil e 

ente da Federação pela266 compra de título da dívida na data de sua colocação no 

mercado (não abrange a compra direta de títulos emitidos pela União para 

refinanciamento da dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira, a 

ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, em leilão público)267; de 

permuta de título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal 

por intermédio de instituição financeira ou não, ainda que temporária e operação de 

compra e venda daquele título cujo efeito final seja semelhante à permuta268(esta 

última não abrange o estoque de Letras do Banco Central do Brasil, Série Especial, 

existente na carteira das instituições financeiras (que) pode ser refinanciado mediante 

novas operações de venda a termo; e concessão de garantia269. 

 pela proibição de aquisição pelo Tesouro Nacional de títulos da dívida pública federal 

existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão 

(não abrange os títulos para redução da dívida mobiliária).270 

O elemento restritivo da norma é evidenciado pelos procedimentos de 

garantia e de contragarantia de operação de crédito: 

 pela possibilidade de concessão de garantia pelos entes da Federação em operações 

de crédito internas e externas pelo cumprimento da regulação da contratação de 

                                                 
263 LC 101/2000, artigo 38, §1º. 
264 LC 101/2000, artigo 38, §2º. 
265 LC 101/2000, artigo 38, §3º. 
266 LC 101/2000, artigo 39, caput. 
267 LC 101/2000, artigo 39, inciso I com remissão ao §2º, e deste, ao §3º. 
268 LC 101/2000, artigo 39, inciso II. 
269 LC 101/2000, artigo 39, inciso III. 
270 LC 101/2000, artigo 39, §4º. 
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operações de crédito271 dos limites e condições estabelecidos pelo Senado Federal no 

caso da União272,  

 exceto de órgãos e entidades do próprio ente da Federação273, pelo oferecimento de 

contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida e pela 

adimplência da entidade que pleitear relativa a suas obrigações junto ao garantidor e 

às entidades por este controladas274, a qual pode consistir na vinculação de receitas 

tributárias diretamente arrecadas e provenientes de transferências constitucionais com 

outorga de poderes ao garantir para retê-las e emprega-las (o respectivo valor) na 

liquidação da dívida vencida em caso de contragarantia exigida pela União a 

Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios. 

 pelo atendimento pelo ente da Federação das exigências legais para o recebimento de 

transferências voluntárias para prestação de garantia pela União em operação de 

crédito junto a organismo financeiro internacional ou instituição federal de crédito e 

fomente para o repasse de recursos externos275 

 pela nulidade de concessão de garantia acima dos limites fixados pelo Senado 

Federal276. 

 pela proibição de concessão de garantia, ainda que com recursos de fundos, por 

entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e 

subsidiárias277, não abrangente de empresa controlada a subsidiária ou controlada sua 

e de contragarantia nas mesmas condições278 e de instituição financeira a empresa 

nacional nos termos da lei279, exceto garantia prestada por instituições financeiras 

estatais (submetidas às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas de 

acordo com a legislação pertinente) e pela União a empresas de natureza financeira 

por ela controladas, direta ou indiretamente, em operações de seguro de crédito à 

exportação na forma da lei federal280. 

                                                 
271 LC 101/2000, artigo 32. 
272 LC 101/2000, artigo 40, caput. 
273 LC 101/2000, artigo 40, §1º, inciso I. 
274 LC 101/2000, artigo 40, §1º, caput. 
275 LC 101/2000, artigo 40, §2º. 
276 LC 101/2000, artigo 40, §5º. 
277 LC 101/2000, artigo 40, §6º. 
278 LC 101/2000, artigo 40, §7º, inciso I. 
279 LC 101/2000, artigo 40, §7º, inciso II. 
280 LC 101/2000, artigo 40, §8º, inciso I e II. 
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 pela possibilidade de União e Estados de condicionamento de transferências 

constitucionais ao ressarcimento do pagamento de dívida de outro ente em razão de 

garantia prestada281. 

 pela suspensão de acesso pelo ente da Federal cuja dívida foi paga pela União ou por 

Estado a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da dívida.282 

O elemento restritivo da norma é evidenciado pelo procedimento de restos 

a pagar, pela proibição de contração de despesas nos últimos dois quadrimestres do 

mandado de titular de Poder ou órgão283 que não possa ser cumprida integralmente dentro 

dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa para este efeito.284, as quais (disponibilidades) considera-se os 

encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício285. 

 

3.3.4 Limitação total do endividamento do setor público 

 

O conteúdo das regras fiscais é a restrição permanente da política fiscal. Parte 

da política econômica fiscal do Estado expressa na ação para alcance de finalidades na 

organização da produção e da distribuição de bens pelo uso de empréstimo público foi 

conformada restritivamente e permanentemente pela Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000.  

O elemento restritivo da norma é evidenciado pelas regras e pelos procedimentos 

para limitação do déficit orçamentário, regras e limites do endividamento do setor público 

e limitação do total da dívida do setor público. 

A forma das regras fiscais é diferenciada pelo critério referente à limitação do 

déficit orçamentário, regras e limites do endividamento do setor público e limitação do 

total da dívida do setor público. 

                                                 
281 LC 101/2000, artigo 40, §9º. 
282 LC 101/2000, artigo 40, §10º. 
283 LC 101/2000, artigo 20. 
284 LC 101/2000, artigo 42. 
285 LC 101/2000, artigo 42, parágrafo único. 
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O elemento de limitação do total da dívida do setor público é evidenciado pela 

previsão da Constituição Federal e pela estrutura da Lei Complementar nº 101, de 04 

de maio de 2000. 

O elemento de limitação do total da dívida do setor público é evidenciado pela 

previsão da Constituição Federal do total do endividamento do setor público, pela 

previsão do (a) montante da dívida pública mobiliária federal, de atribuição do Congresso 

Nacional (CF, artigo 48, XIV); (b) limites globais para o montante da dívida consolidada 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (CF, artigo 

52, inciso VI); (c) limites globais para as operações de crédito externo e interno da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (CF, artigo 52, inciso VII); (d) limites 

globais para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (CF, artigo 52, inciso IX), de atribuição do Senado Federal; e pela previsão 

da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, cujo conteúdo é a previsão de 

submissão pelo Presidente da República no prazo de noventa dias da proposta ao Senado 

Federal e do projeto de lei ao Congresso Nacional. 

O elemento de limitação do total da dívida do setor público é evidenciado pela 

regulação da estrutura da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 pela 

Resolução nº 40, de 21 de dezembro de 2001, Resolução nº 43, de 26 de dezembro de 

2001 e Resolução nº 48, de 21 de dezembro de 2007, todas do Senado Federal. 

A Resolução nº 40, de 21 de dezembro de 2001 limitou a dívida consolidada 

líquida dos Estados e do Distrito Federal em 2 (duas) vezes a receita corrente líquida e 

dos Municípios em 1,2 vezes a receita corrente líquida. 

A Resolução nº 43, de 26 de dezembro de 2001, dispôs sobre definições, limites, 

condições e garantias de operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

A Resolução nº 48, de 21 de dezembro de 2007, dispôs sobre limites globais, 

condições, limites e garantias de operações de crédito interno e externo da União, suas 

autarquias e demais entidades do poder público federal. 

 

3.4 Saldo ou Resultado 
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3.4.1 Noções 

 

A partir do ano de 1999, a regulação do déficit e a dívida pública no Brasil é 

abrangida por uma estrutura estável constituída e conformada pelo direito, composta 

fundamentalmente, dentre outras, de regime de meta fiscal, regulado pelo texto da Lei nº 

9.811, de 28 de julho de 1999 - Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 1999, e, em 

seguida, materializado pelo da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. A 

origem teórica do regime de meta fiscal são regras fiscais, adotadas pelo Brasil a partir 

da vigência da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, cuja forma é 

diferenciada pelo critério referente à limitação do déficit orçamentário, regras e limites 

do endividamento do setor público e limitação do total da dívida do setor público. 

O elemento de exigência de orçamento equilibrado pela limitação do déficit 

orçamentário é evidenciado pela estrutura da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 

2000, cujo conteúdo é a previsão e o cumprimento de metas de resultados entre receitas 

e despesas compatíveis com as premissas e objetivos da política econômica nacional 

expressa pelos objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, e pelas metas de 

inflação para o ano subsequente.  

O denominado déficit, objeto de limitação pela exigência de orçamento 

equilibrado, é espécie do gênero saldo ou resultado. O saldo ou resultado orçamentário 

ou fiscal pode ser equilibrado, superavitário ou deficitário, em função da relação entre 

despesas e receitas. Saldo orçamentário equilibrado é o valor em que despesas e receitas 

são iguais a zero; saldo orçamentário superavitário é o valor em que receitas são maiores 

que despesas; e saldo orçamentário deficitário é o valor em que as receitas são menores 

que as despesas286. 

A apuração é determinada pelos elementos do conceito de resultado – total, 

corrente, fiscal - dado ser a mensuração uma designação em números de características 

de um objeto287. Os elementos variam em função de aspecto a ser medido (Silva, 2009, 

                                                 
286 “Falar de déficit é uma maneira rápida e bastante difundida de referir-se ao saldo ou resultado 

orçamentário, em qualquer de suas etapas desde a previsão até a execução, que pode ser deficitário, ou 
equilibrado, ou superavitário. [...]” (Ramalho, 1999, p. 41) 

287  “Déficit orçamentário é o montante em que a despesa supera a receita. Apesar da extrema simplicidade 
dessa noção, há uma ilimitada gama de possibilidades de definir vários conceitos mais específicos de 
déficit público; a forma mais imediata, mas não única, de fazê-lo é distinguir um do outro pela inclusão 
ou exclusão de um ou mais itens de despesa ou de receita.” (Ramalho, 1999, p. 41) 
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p. 105) e de juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência do Estado na gestão do 

crédito288. 

A relevância do conteúdo do conceito de resultado orçamentário é evidenciada 

no Brasil pela influência do uso de indicadores para avaliação de desempenho fiscal289, 

para incidência de regras fiscais, como as instituídas pela Lei Complementar nº 101, de 

04 de maio de 2000, para regulação do saldo orçamentário e da dívida pública, e 

atualmente para incidência de normas constitucionais cujo conteúdo abrange o conceito 

de resultado primário, segundo texto da Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro 

de 2016290 .  

Os principais elementos do conteúdo do conceito de resultado fiscal na 

experiência internacional são a abrangência do setor público, os conceitos de déficit, a 

classificação de receitas de privatização, a concessão e receitas financeiras, a metodologia 

de cálculo e conceito de despesa, aferível pelo critério de caixa e de competência. 

(Guardia, 1999, p. 68) 

São elementos para mensuração do resultado que não se referem ao conceito 

de déficit público a quantificação em termos nominais versus em termos reais, 

escrituração em regime de competência versus regime de caixa, lado da medição, 

maneiras de operacionalização; se referem ao conceito de déficit público a abrangências 

departamental ou orgânica, a abrangência itêmica, a padronização do nível de atividade e 

as diferenças conceituais das medidas de déficit (Ramalho, 1999, p. 45). 

                                                 
288 A variedade de medidas de déficit ocorre, em maior número de vezes, porque o desempenho da entidade 

medido pelo déficit pode ser enfocado sobre mais de um aspecto e, em menor número de vezes, porque 
o papel do déficit público na economia é objeto de hipóteses ou doutrinas divergentes.(Ramalho, 1999) 

289 “Esta discussão sobre critérios de aferição do déficit enseja uma questão muito importante para os 
países que pretendem adotar um regime de regra fiscal: é necessário precisar muito bem qual critério 
será utilizado, caso a regra envolva algum tipo de compromisso de performance associado ao déficit 
público. Caso contrário, uma questão técnica/contábil pode afetar significativamente a credibilidade do 
programa.” (Guardia, 1999, p. 71) 

290 ADCT/CF, artigo 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as 
despesas primárias:  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 

(...) 
I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos 

e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por 
cento); e 

[...] 
§ 10. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, serão consideradas as 

despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado 
primário no exercício. 

§ 11. O pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015 poderá ser excluído da verificação 
do cumprimento dos limites de que trata este artigo, até o excesso de resultado primário dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social do exercício em relação à meta fixada na lei de diretrizes orçamentárias." 
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3.4.2 Apuração 

 

A produção de estatísticas para monitoramento das contas públicas e avaliação 

do desempenho fiscal no Brasil é realizada principalmente291 pelo Tesouro Nacional, 

pelo resultado orçamentário, cuja abrangência é o Governo Central e que demonstra o 

saldo ou resultado acima da linha, e pelo Banco Central do Brasil, pela metodologia de 

Necessidades de Financiamento, cuja abrangência é o setor público não-financeiro e que 

demonstra o resultado abaixo da linha. 

Figura 5 - Abrangência do Setor Público 

 

 

 

Fonte: BCB 

A mensuração é uma representação quantitativa dos elementos contidos no 

conteúdo do conceito de resultado fiscal292, cuja determinação varia, dentre outros, em 

função de um juízo sobre a necessidade, a produtividade e a eficiência do Estado e do 

mercado para a gestão de recursos de crédito: 

A variedade de déficits – As contas do setor público podem ser abordadas por 

diversos ângulos e com o fim de atender a diversos objetivos. Como resultado, 

existe uma multiplicidade de medidas de déficit público que diferem entre si 

sobretudo por omitir ou incluir certos órgãos de governo e certas contas, 

                                                 
291 A produção de indicadores é realizada no Brasil também pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. 
292 “Estatísticas dependem de conceitos – Com certa frequência, em meio a debates econômicos levantam-

se a suspeita de manipulação de números. A propósito disto, é útil lembrar que a informação transmitida 
por números depende dos conceitos que eles representam, além daqueles empregados no próprio 
levantamento das cifras.[...]” (Ramalho, 1999, p. 138) 
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inclusive por abranger apenas uma ou mais de uma esfera de administração 

pública. Portanto, quando se fala de ‘a medida apropriada’ do déficit 

público e não se especificam condições e finalidades – especificação que 

equivaleria a admissão implícita de que, em princípio ao menos, outras 

medidas também podem ser apropriadas -, apela-se para uma declaração 

de efeito retórico e sem fundamento analítico. 

No que concerne a algumas medidas (déficit fiscal, déficit de pleno 

emprego, déficit ajustado da inflação, déficit convencional nominal), a 

discussão sobre a validade depende de concepções teóricas ou doutrinárias 

a respeito dos mecanismos pelos quais o governo afeta a economia, ainda 

que a teoria econômica geral seja a mesma. Contudo, tais concepções 

empregam hipóteses bem mais específicas e que não se derivam das 

proposições fundamentais da teoria econômica. Assim, também há mera 

retórica na alegação de que este ou aquele déficit é incondicionalmente o único 

apropriado do ponto de vista econômico.” (Ramalho, 1999, p. 140, grifo nosso) 

Os elementos contidos no conceito de resultado dão origem a indicadores 

variados: Déficit Global, Necessidades de Financiamento do Setor Público, Déficit 

Operacional, Déficit Primário, Déficit Governamental pelas Contas Públicas, Déficit 

Fiscal, Dívida Líquida do Setor Público, Déficit Corrente do Governo, Execução 

Financeira do Tesouro, Déficit de Caixa do Banco Central, Déficit Ajustado da Inflação, 

Déficit Convencional Nominal, Déficit de Pleno Emprego, dentre outros (Ramalho, 

1999). 

A finança pública pode ser mensurada segundo o momento da realização do 

pagamento ou do recebimento de recursos, denominado regime de caixa, ou segundo o 

momento da operação geradora de recursos, denominado regime de competência. (BCB, 

2016) 

A finança pública pode ser mensurada segundo o valor total ou original, 

denominado bruto, ou segundo o valor reduzido ou deduzido conforme determinado 

critério, denominado líquido. 

A finança pública pode ser mensurada segundo a abrangência do setor público, 

pela inclusão ou exclusão de governos federal, estadual e municipal, de administrações 

diretas e indiretas, de empresas estatais, dos setores financeiro e não financeiro, de fundos 

públicos, da autoridade monetária, dentre outros. 

A finança pública pode ser apurada pela mensuração do estoque ou do fluxo. O 

estoque é o valor monetário em um instante de tempo, ou seja, a quantidade do estoque 
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(endividamento e crédito), o fluxo é a mudança do valor monetário em um período de 

tempo, ou seja, a variação do estoque (receitas, despesas e necessidades de 

financiamento). (STN, 2016) 

Figura 6 - Relação Fluxo Estoque 

 

Fonte: STN 

O estoque é o valor monetário em um instante de tempo. Os principais 

indicadores para a apuração de estoque são a Dívida Bruta do Governo Geral – DBGG 

e a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), produzidos pelo Banco Central do Brasil 

(BCB). 

 A Dívida Bruta do Governo Geral – DBGG apura o estoque pelo saldo bruto 

do endividamento, isto é, abrange o total das dívidas do Governo Federal, dos governos 

estaduais e dos governos municipais com o setor privado, setor público financeiro e o 

resto do mundo, exceto títulos públicos adquiridos por órgãos da administração direta e 

indireta, fundos públicos federais, dos estados, dos municípios. 

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP)  apura o estoque pelo saldo líquido 

do endividamento, isto é, pelo balanceamento entre as dívidas293 e os créditos294 do setor 

público não financeiro (exceto Petrobrás e Eletrobrás) e do Banco Central com o sistema 

                                                 
293 “[...] Os débitos são apurados pelo critério de competência, ou seja, a apropriação de encargos é 

contabilidade na forma pro-rata, independente da ocorrência de liberações ou reembolsos no 
período.”manul est fis bcb, 9.; “[...] Eventuais registros contábeis que não utilizam esse critério são 
corrigidos para manter a homogeneidade da apuração.” (Silva, 2009, p. 109) 

294 “[...] A regra geral é que os créditos, para serem considerados no levantemneto da dívida líquida, devem 
estar registrados no passivo das instituições devedoras do governo.” (BCB, 2012, p. 9). 
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financeiro (público e privado), o setor privado não financeiro e o resto do mundo, 

expresso numericamente (STN, 2015).  

As principais dívidas (ou passivos) são a dívida interna e externa do governo 

federal (administrada pela Secretaria do Tesouro Nacional), a base monetária295 e as 

operações compromissadas (administradas pelo Banco Central do Brasil), e os principais 

créditos (ou ativos), as reservas internacionais (administradas pelo Banco Central do 

Brasil) e os fundos públicos (como o Fundo de Amparo ao Trabalhador) (Silva, 2009, p. 

109).   

O fluxo é a mudança do valor monetário em um período de tempo. O principal 

indicador para apuração de fluxo é o resultado fiscal ou orçamentário. 

O resultado fiscal ou orçamentário nominal ou conceito nominal expressa a 

variação do fluxo de endividamento público pela mensuração do total de passivos ou 

obrigações do setor público não financeiro menos os ativos financeiros de agentes 

privados não financeiros e de agentes públicos e privados financeiros. (BCB, 2012, p. 

9)296. 

O resultado fiscal operacional ou conceito operacional expressa o resultado 

fiscal nominal menos a atualização monetária, ou seja, menos a modificação do poder de 

compra da moeda ou efeito inflacionário297 298.. 

O resultado fiscal primário ou conceito primário expressa o resultado fiscal 

operacional menos os juros nominais, ou seja, menos os juros reais mais a atualização 

                                                 
295 “Deve-se mencionar ainda que, diferentemente de outros países, o conceito de dívida líquida utilizado 

no Brasil considera os ativos e os passivos financeiros do Banco Central, incluindo, dessa forma, a base 
monetária.”(BCB, 2008, p. 132) 

296O resultado nominal é o conceito fiscal mais amplo e representa a diferença entre o fluxo agregado de 
receitas totais (inclusive de aplicações financeiras) e de despesas totais (inclusive despesas com juros), 
num determinado período. Essa diferença corresponde à necessidade de financiamento do setor público 
(NFSP).” (Série Perguntas Mais Frequentes. Indicadores Fiscais. Banco Central do Brasil. Diretoria de 
Política Econômica. Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais, 2015, p. 
2) 

297“O resultado operacional corresponde ao resultado nominal excluída a parcela referente à atualização 
monetária da dívida líquida. O conceito de resultado operacional é relevante em países de inflação alta 
(como o Brasil antes do Plano Real), uma vez que exclui o impacto da inflação sobre a necessidade de 
financiamento do setor público. A função da atualização monetária é simplesmente repor a parcela do 
estoque da dívida corroída pela variação dos preços. Em países com baixa inflação, onde o fator correção 
monetária é pouco expressivo, o conceito de resultado operacional perde relevância e tende a ser próximo 
do resultado nominal.” (BCB, 2015, p. 2) 

298 Segundo Giambiagi, “[…] correspondia ao valor do resultado nominal, expurgado do componente da 
despesa de juros associado à atualização monetária do valor da dívida passada.” (2011, p. 50) e  a“[…] 
atualização monetária referia-se apenas à dívida interna, já que os juros da dívida externa … não sofriam 
a distorção apontada … calculados em função dos fluxos em dólar americano, multiplicados pela taxa 
de câmbio.[…]” (2011, p. 50) 
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monetária299. Corresponde ao componente não-financeiro do resultado fiscal do setor 

público (BCB, 2012, p. 10). Mede em um intervalo de tempo a relação entre receita e 

despesa excluído o componente financeiro expresso na incidência de juros sobre a dívida 

existente, ou seja, excluídos os déficits passados; em outras palavras, mede a expressão 

do esforço fiscal atual do setor público para o ajustamento fiscal300 301. 

 

Figura 7 - Resultados Nominal, Operacional e Primário, e Juros Nominais 

Resultado Nominal = Variação da dívida fiscal líquida 

Resultado Operacional = Variação da dívida fiscal líquida – Atualização Monetária 

Resultado Primário = Variação da dívida fiscal líquida – Juros Reais + Atualização Monetária 

Juros Nominais = Juros Reais + Atualização Monetária 

Fonte: BCB com modificações 

Os critérios para apuração do fluxo ou do estoque são a origem da geração de 

recursos, pela mensuração dos fluxos de ingresso (receitas) e saídas (despesas) de 

                                                 
299 Segundo Giambiagi, “[…] das necessidades operacionais de financiamento são subtraídas as despesas 

com juros reais (2011); segundo Rezende, “[…] exclui do resultado nominal os pagamentos dos juros e 
das amortizações da dívida pública, entre outras despesas e receitas financeiras.” (2010, p. 274) 

300 O resultado primário corresponde ao resultado nominal excluída a parcela referente aos juros nominais 
(juros reais mais a atualização monetária) incidentes sobre a dívida líquida. O resultado primário, uma 
vez que não considera a apropriação dos juros sobre a dívida existente, evidencia o esforço fiscal do 
setor público livre da ‘carga’ dos déficits incorridos no passado, já que as despesas líquidas com juros 
(também chamada carga de juros) dependem do estoque total da dívida pública e das taxas de juros que 
incidem sobre esse estoque. Se o setor público gasta menos do que arrecada, desconsiderando a 
apropriação de juros sobre a dívida existente, há superavit primário.[…” (BCB, 2015, p. 2, grifo nosso) 

301 “O resultado primário relaciona o esforço fiscal do período e a variação da dívida líquida, já que as 
despesas liquidas com juros refletem déficits primários do passado. Se o governo gasta menos do que 
arrecada, desconsiderando a apropriação de juros sobre a dívida líquida existente, há superávit primário. 
Este superávit pode contribuir para uma redução dos passivos, uma elevação dos ativos ou uma 
combinação de ambos. O RTN apura o resultado fiscal do Governo Central pelo conceito de resultado 
primário.” (BCB, 2012) 
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recursos, denominado acima da linha302, ou o montante do financiamento, por meio da 

variação da dívida pública liquida303, denominado abaixo da linha. 304 305 

 

Figura 8 - Critérios Acima da Linha e Abaixo da Linha 

 

Fonte: STN 

O resultado fiscal primário abaixo da linha é o critério para a apuração da 

compatibilidade entre as contas públicas e as metas de resultado fiscal previstas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, pela expressão da forma de 

financiamento do déficit (STN, 2016). 

                                                 
302 É basicamente a soma dos itens de receita e despesa (Mensagem Presidencial). Os indicadores fiscais 

calculados pelo critério acima da linha são o déficit nominal, o déficit primário, o déficit operacional e 
o déficit público de pleno emprego (Rezende, 2010, p. 274). 

303 “o conceito de dívida pública, assim como os demais conceitos fiscais, pode ser representado de 
diferentes formas” (Silva, 2009,p. 102) pela óptica do financiamento  (Rezende, 2010, p. 274). 

304 É basicamente a variação do nível de endividamento líquido e proporciona o fornecimento do nível de 
endividamento final obtido com a geração do resultado primário (Mensagem Presidencial). Os 
indicadores fiscais calculados pelo critério abaixo da linha são a Dívida Líquida do Setor Público 
(DLSP), o Ajuste Patrimonial; a Dívida Fiscal Líquida (DFL), a Necessidade de Financiamento do Setor 
Público (nominal, operacional e primário) 

 Algumas medidas de déficit, com mesmo significado, podem ser calculadas nos dois critérios (Rezende, 
2010, p. 274)  

305 “A variação do resultado orçamentário ou, mais especificamente, do déficit, influencia diretamente a 
variação do endividamento do setor público.” (Matias-Pereira, 2009, p. 131) 

 



122 
 

O resultado fiscal primário acima da linha é o critério para a apuração das fontes 

de desvios pelos componentes do resultado (receitas e despesas) por meio do Resultado 

do Tesouro Nacional (RTN), pela expressão das causas do desequilíbrio ( STN, 2016). 

Figura 9 – Relação entre os conceitos de resultado nominal e resultado primário 

 

Fonte: STN 

 

3.4.3 Necessidades de Financiamento 

A origem no Brasil do conceito de resultado fiscal pela metodologia da 

Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP) foi o acordo de assistência 

financeira firmado após a moratória do Brasil em 1982 com o Fundo Monetário Nacional 

– FMI (Giambiagi, 2011; Matias-Pereira, 2009; Rezende, 2010, p. 276). 

A denominação Necessidade de Financiamento do Setor Público se refere “...ao 

montante dos financiamentos – internos e externos – tomados a terceiros pelo setor 

público, para cobrir suas necessidades de recursos no caso de se apresentarem 

negativas[...]” (Oliveira, 2009, p. 259) 
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O critério para apuração do fluxo pela metodologia da Necessidade de 

Financiamento é a variação do estoque do financiamento ou da dívida pública líquida306, 

ou seja, pelo critério abaixo da linha. (STN, 2015) 

O motivo da escolha pelo critério de apuração abaixo da linha foi a adequação 

do critério para mensuração da sustentabilidade da dívida pública (Biasoto, 2015)307 e, 

segundo parte da literatura econômica, a complexidade de informações sobre receitas e 

despesas decorrente do número elevado de Estados, de municípios e de empresas estatais 

(Matias-Pereira, 2009, p. 131; Giambiagi, 2011, p. 48)308. 

A necessidade de financiamento do governo é determinada com base em 

projeções econômicas da taxa de juros, do resultado primário e da inflação, dentre outros, 

incluídas na lei orçamentária anual encaminhada pelo Poder Executivo e aprovada pelo 

Poder Legislativo, para os fins de coordenação das políticas fiscal e monetária. As 

informações309 são levantadas pelos registros das fontes fornecedoras de dados310 do 

sistema bancário de empréstimos311. 

                                                 
306  “Há dois montantes de financiamentos a distinguir: o bruto, que inclui o refinanciamento das 

amortizações de empréstimos tomadas anteriormente, e o líquido, que o exclui (computando apenas o 
aumento do saldo devedor da entidade deficitária durante o período). É o segundo que as Necessidades 
de Financiamento do Setor Público como se entende mais frequentemente, de modo que o qualificativo 
‘líquidas’ é muitas vezes omitido.[...]” (Ramalho, 1999)75 

307 O setor público, segundo as concepções teóricas que norteiam as políticas do FMI, tem sido o principal 
responsável pela elevação do crédito interno, justamente por meio da expansão da dívida mobiliária, o 
que lhe proporciona uma capacidade de gasto que mantém aquecida a demanda interna, obstaculizando 
o ajuste das contas externas. Por isso, o FMI toma dois parâmetros em todas as suas verificações de 
políticas econômicas: o crédito interno líquido e as necessidades de financiamento do setor público não 
financeiro.” (Biasoto Jr., 2003) 

308Segundo Giambiagi, “[…] no Brasil, entretanto, no início dos anos 1980, com a inflação anual passando 
de 30-40% - como tinha sido até o final dos anos 1970, antes de ocorrer o segundo choque do petróleo, 
em 1979 - para mais de 100% e, em 1983, para mais de 200%, viu-se que a definição do que era o 
resultado fiscal não era tão simples.” (2011, p. 48) 

309  “As informações divulgadas pelo Banco Central são amplamente utilizadas por pesquisadores e outros 
interessados em finanças públicas, e têm servido inclusive como parâmetro para o cumprimento das 
metas fiscais do governo, definidas nas leis de diretrizes orçamentárias e nos acordos internacionais 
assinados pelo país.”( (BCB, 2012, p. 5). 

310 As estatísticas de finanças públicas publicadas pelo Departamento Econômico não estão vinculadas a 
critérios contábeis legais. A consolidação é feita observando-se os registros contábeis das fontes 
fornecedoras de dados. Essas, por sua vez, seguem os critérios definidos pela legislação vigente para a 
sua contabilização.”(BCB, 2012, p. 9) e em nota ao parágrafo: “3. Os próprios Manuais do FMI tem 
como principal objetivo a organização das estatísticas para análise e planejamento, e não o registro e 
controle contábil de transações econômicas.” (BCB, 2012, p. 9) 

311 “A ótica é mais a do sistema financeiro (a do credor) do que a da administração pública (o devedor), 
tanto que o levantamento partia (e ainda parte) da verificação junto ao sistema bancário dos empréstimos 
que ele concedeu àquele setor, junto às centrais de registro dos títulos emitidos e junto ao banco central 
das dívidas tomadas no exterior – na hipótese de que essas fontes seriam mais confiáveis e 
consistentes do que a contabilidade governamental.” (Afonso, 2010, p. 260, grifo nosso) 
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As Necessidades de Financiamento são mensuradas segundo os conceitos 

nominal, primário e operacional. O resultado do fluxo no conceito nominal, primário e 

operacional é a variação do estoque durante um período de tempo. 

A Necessidade de Financiamento no conceito nominal expressa o fluxo de 

endividamento pela variação dos saldos da dívida líquida deduzido os ajustes 

patrimoniais (privatizações e reconhecimento de dívida) e metodológicos (impacto da 

variação cambial sobre a dívida externa). (BCB, 2012, p. 10). Abrange o componente de 

atualização monetária da dívida, os juros reais e o resultado fiscal primário.” (BCB, 2012, 

p. 10) 

É o mais conceito mais tradicional e amplo, inclui todas as receitas e despesas. 

(IpeaData, 2017) 

A Necessidade de Financiamento no conceito primário expressa o fluxo de 

endividamento pelo resultado nominal deduzido os juros nominais incidentes sobre a 

dívida líquida interna e externa, (BCB, 2012, p. 21) ou, exclui receitas e despesas 

financeiras, ou seja, juros nominais (juros reais + correção monetária e cambial). Exclui 

basicamente o componente financeiro do resultado fiscal do setor público (BCB, 2012, p. 

10) 

É considerado pelo Banco Central do Brasil a expressão da capacidade de 

pagamento de compromissos do Estado pela possibilidade de avaliação da relação entre 

as metas de política macroeconômica e a sustentabilidade da dívida pública (BCB, 2012, 

p. 22). 

A Necessidade de Financiamento no conceito operacional expressa o fluxo de 

endividamento pela exclusão da atualização monetária dos saldos da dívida interna e pela 

inclui o componente financeiro do resultado fiscal (BCB, 2012, p. 10).  

Exclui a correção monetária e cambial sobre a dívida pública e inclui as despesas com 

pagamento de juros reais das dívidas interna e externa (IpeaData, 2017) 312. 

                                                 
312  “Déficit (quando a necessidade de financiamento é positiva) ou superávit (quando negativa) que 

equivale à variação líquida da dívida pública em um determinado período de tempo, descontando-se os 
empréstimos concedidos ao setor privado. É o resultado fiscal obtido da diferença entre despesas e 
receitas do setor público. O conceito nominal é o mais amplo, incluindo todas as receitas e despesas. O 
conceito operacional exclui a correção monetária e cambial sobre a dívida pública, mas inclui as despesas 
com pagamento de juros reais das dívidas interna e externa. O conceito primário exclui receitas e 
despesas financeiras, ou seja, com juros nominais (juros reais + correção monetária e cambial). Portanto, 
NFSP primária + juros reais + correção monetária e cambial = NFSP operacional + correção monetária 
e cambial = NFSP nominal = todas as despesas – todas as receitas.” (IpeaData, 2017) 



125 
 

A medida do saldo ou resultado orçamentário – deficitário, equilibrado ou 

superavitário – é uma designação em números de características de um objeto, cujos 

elementos (escolhidos como indicadores para mensuração) podem variar em função do 

aspecto a ser medido e de um juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência do 

Estado na gestão do crédito. 

O objeto medido pelas Necessidades de Financiamento, na literatura 

econômica, é a oferta de crédito ao setor público (Afonso, 2010, p. 259), o impacto do 

setor público sobre a demanda de crédito da economia. (Guardia, 1999, p. 71), o impacto 

das operações do setor público sobre a demanda agregada sob a ótica do financiamento 

(BCB, 2012, p. 8; Giambiagi, 2011), cuja mensuração engloba a base monetária, 

equiparada a uma forma de dívida que não rende juros (Giambiagi, 2011), a quantidade 

de crédito acessível ao setor público; o acesso ao crédito de todos os segmentos do setor 

público formadores de déficit público (Lopreato, 2013, p. 131), o montante dos 

financiamentos obtidos ou a serem tomados pelo setor público junto a terceiros 

(Ramalho, 1999, p. 75), a obtenção de recursos de empréstimos contratuais e mobiliários, 

e outras formas de operação de crédito (Oliveira, 2013)313. 

A ideia central do conceito de Necessidades de Financiamento é a ordenação 

do crédito pelo controle do acesso, dado o efeito sobre o processo econômico ou sobre as 

relações de natureza econômica, ou, segundo terminologia econômica, sobre a demanda 

agregada ou demanda de crédito314. Os recursos de ingressos de tributos e de atividade 

produtiva ou empresarial, quando menores que os gastos públicos, resultam em um saldo 

orçamentário deficitário, cuja forma de financiamento pode ser evidenciada pela restrição 

orçamentária do setor público (BCB, 2012)315. 

A especificação do conteúdo dos recursos geridos pelo Estado em moeda e 

crédito delimita o campo da finança pública. A gestão pelo mercado ou pelo Estado de 

                                                 
313 “Um resultado primário maior significa menos recursos públicos destinados à compra de bens e serviços 

e realização de obras e, portanto, menor demanda direta e imediata por parte do governo sobre a oferta 
de bens e serviços pelo setor privado.” (Oliveira, 2013) 

314 “Para o governo federal a finalidade do estabelecimento das metas de resultado fiscais (primário e 
nominal) vai além do gerenciamento da dívida pública. O resultado primário é instrumento relevante 
para o controle (estímulo ou redução) da demanda agregada e, por conseguinte, da inflação.” (Oliveira, 
2013) 

315 “Quando as receitas (inclusive receitas de juros sobre ativos) são menores que os gastos correntes e de 
capital (incluindo as despesas com juros sobre a dívida), o resultado do governo apresenta déficit, que 
pode ser financiado de diversas formas. Essas formas de financiamento podem ser evidenciadas a partir 
da restrição orçamentária do setor público, que mostra a relação existente entre impostos, gastos e a 
fontes de financiamento do déficit público.” (BCB, 2012, p. 21, grifo nosso). 
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recursos de moeda e de crédito no processo econômico ou nas relações de natureza 

econômica é objeto de um juízo de necessidade, produtividade e eficiência, 

evidenciado pelo método das Necessidades de Financiamento: 

Na perspectiva do FMI, as metas de controle do crédito doméstico líquido 

deveriam ser atingidas, basicamente, a partir de um severo controle sobre 

o crédito concedido ao setor público. O que reduziria as penalizações 

impostas ao setor privado na estratégia de ajustamento. Assim, o controle 

sobre as Necessidades de Financiamento do Setor Público passou a ser um dos 

principais componentes do processo de ajustamento. 

Neste contexto, o controle das despesas públicas, sobretudo do governo 

federal, assumia papel na estratégia de ajustamento e estabilização da 

economia. O corte de despesas e as restrições de acesso dos órgãos públicos 

às fontes internas de crédito, constituíam, na concepção do FMI (encampada 

pelo Governo), elementos cruciais para se atingir as metas de expansão do 

crédito interno compatíveis com o equilíbrio do Balanço de Pagamentos. 

(Guardia, 1992, p. 9-10, grifo nosso) 

A ordenação pelo direito da gestão do crédito pelo controle do acesso, dado o 

efeito sobre o processo econômico ou sobre as relações de natureza econômica, é 

realizada pelo regime de meta fiscal pela atribuição de efeitos jurídicos às 

Necessidades de Financiamento como indicador do saldo orçamentário. O juízo sobre 

mercado e Estado acerca da gestão do crédito pode ser expresso, conforme sentido dado 

ao argumento de Guardia (1992, p. 9-10), pela limitação do acesso pelo setor público ao 

crédito, para redução de penalizações ao setor privado. Em sentido aproximado ao de 

Guardia, afirma Biasoto: 

O setor público, segundo as concepções teóricas que norteiam as políticas do 

FMI, tem sido o principal responsável pela elevação do crédito interno, 

justamente por meio da expansão da dívida mobiliária, o que lhe proporciona 

uma capacidade de gasto que mantém aquecida a demanda interna, 

obstaculizando o ajuste das contas externas. Por isso, o FMI toma dois 

parâmetros em todas as suas verificações de políticas econômicas: o crédito 

interno líquido e as necessidades de financiamento do setor público não 

financeiro.” (Biasoto Jr., 2003) 

A função do direito de organização da produção e da distribuição de bens pela 

implementação de finalidades e pela realização de políticas públicas se evidencia pela 

forma de ordenação da gestão de moeda e de crédito no processo econômico ou nas 

relações de natureza econômica. 
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O direito, para a realização de políticas públicas, estabelece segundo Bucci uma 

relação entre elementos extrajurídico e jurídico (2013, 282), expressa, no caso da política 

pública de estabilidade monetária, entre a Necessidade de Financiamento como indicador, 

cujos elementos qualitativos e quantitativos são formulados externamente ao campo 

jurídico, e o regime de meta fiscal, cuja atribuição de efeitos é formulada internamente 

ao campo jurídico pela lei316. 

Os elementos extrajurídicos são a forma de mensuração do estoque da dívida 

pública pelos principais indicadores de apuração, a Dívida Bruta do Governo Geral – 

DBGG e a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), produzidos pelo Banco Central 

do Brasil (BCB), e do fluxo de endividamento, cujo indicador é o resultado fiscal ou 

orçamentário elaborado segundo as Necessidades de Financiamento317 318. 

Os elementos jurídicos, cuja função na ordenação do processo econômico pela 

implementação de políticas públicas é a atribuição de efeitos aos elementos 

extrajurídicos, são as regras fiscais cujo conteúdo é a limitação do déficit orçamentário, 

regras e limites do endividamento do setor público e limitação do total da dívida do setor 

público, e cuja a estrutura é conformada pelo direito pelo regime de meta fiscal regulado 

inicialmente pela Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

do ano de 1999, e em seguida pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

A política pública de estabilidade monetária é realizada pela ordenação do 

controle de acesso ao crédito, dado o efeito sobre o processo econômico ou sobre as 

relações de natureza econômica, estabelecido e apurado extrajuridicamente pelas 

Necessidades de Financiamento, e pelo reconhecimento de efeitos à ordenação do 

                                                 
316 “Passa a haver um nexo entre elementos extrajurídicos, os indicadores, e jurídicos, os efeitos da conduta 

que levou à produção dos resultados que os indicadores expressam. Esse nexo só é possível com base na 
regra de reconhecimento, porque esta, na qualidade de regra jurídica, é que dispõe sobre os efeitos do 
elemento extrajurídico. Isto é, a escolha dos indicadores, a escala, tudo depende de variáveis, às vezes 
bastante sofisticadas, de relevância estatística. É ao direito que incumbe estabelecer o regime de efeitos 
resultantes de um ou outro indicador.” (Bucci, 2013, p. 282, grifo nosso). 

317 “Chama-se a atenção que o cálculo da DLSP e da NFSP, ao menos no sentido entendido por convenção, 
não está regulado no Brasil, nem mesmo em decreto. O detalhamento metodológico para sua apuração 
era, inicialmente, ditado por acordos do país com o FMI e, mesmo depois de quitados seus empréstimos, 
passou a se guiar por manuais e por práticas do órgão público responsável – o banco central.” (Afonso, 
2010, p. 260). 

318 “Doze anos se passaram desde a sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o Senado Federal ainda 
não se posicionou sobre as metodologias para cálculo dos resultados primário e nominal que lhe foram 
propostas ainda no ano de 2000 pelo Presidente da República. 

 Na ausência de metodologia definida em resolução do Senado Federal, o governo federal apura os seus 
resultados (primário e nominal), por ambos os métodos (acima e abaixo da linha), observando 
procedimentos internacionalmente aceitos e referendados pelo Fundo Monetário Nacional.” (Oliveira, 
2013) 
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controle do acesso ao crédito pelas Necessidades de Financiamento pela limitação do 

déficit orçamentário (e regras e limites do endividamento do setor público e limitação do 

total da dívida do setor público) estabelecidos juridicamente pelo regime de meta fiscal. 

A limitação da forma de ordenação de políticas públicas pela regulação 

jurídica é evidenciada na hipótese de os elementos extrajurídicos, quais sejam, “a 

escolha dos indicadores, a escala, tudo depende de variáveis, às vezes bastante 

sofisticadas, de relevância estatística” (Bucci, 2013, p. 282), conterem, como o método 

das Necessidades de Financiamento, juízos de necessidade, produtividade e eficiência de 

Estado e de mercado na gestão de recurso de crédito, dado a impossibilidade em tese de 

apuração da legalidade e da constitucionalidade de conteúdos extrajurídicos. 

Em outras palavras, a gestão pelo Estado de recursos de moeda e de crédito é em 

parte regulada juridicamente pelo direito financeiro, na medida em que reconhece efeitos 

à ordenação do controle do acesso ao crédito pelas Necessidades de Financiamento por 

meio da limitação do déficit orçamentário, e é em parte regulada extrajuridicamente, na 

medida em que elementos na ordenação do controle do acesso ao crédito pelas 

Necessidades de Financiamento contém um juízo de necessidade, produtividade e 

eficiência de Estado e de mercado na gestão de recursos de moeda e de crédito. 
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CONCLUSÃO 

 

A análise jurídica funcional em conjunto com a estrutural do direito é justificada 

teoricamente pelo conteúdo político das normas expresso no contexto histórico da 

regulação e na possibilidade de conhecimento objetivo do conteúdo político da regulação 

ou da norma; pela modificação do conteúdo das normas, cuja função passou a ser a 

organização do poder econômico, cuja abrangência passou a incluir a implementação de 

finalidades e cuja utilização passou a ser instrumento de realização de políticas públicas; 

e o elemento organizacional da técnica do direito expresso na orientação e na direção da 

regulação. 

O conteúdo do conceito de atividade financeira é opção política variável em 

função de juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência do mercado e do Estado 

na organização social da produção e da distribuição de bens. A regulação pelo direito não 

é neutra, é sempre finalística, porque a própria organização social da atividade de 

produção e de distribuição de bens entre mercado e Estado não é neutra.  

As normas jurídicas de organização social da atividade de produção e de 

distribuição de bens, porque representam um juízo sobre a necessidade, produtividade e 

eficiência do mercado e do Estado, ou, em outras palavras, porque o conteúdo delas é 

uma opção política variável em função de juízo sobre a necessidade, produtividade e 

eficiência do mercado e do Estado na organização social do processo econômico ou das 

relações de natureza econômica, possuem elementos ontológicos e axiológicos 

integrados, ainda que em tese didaticamente distinguíveis; por extensão, as normas sobre 

ingresso de recursos de tributos e de atividade produtiva ou empresarial, e de 

empréstimos, para provimento pelo Estado de ordem, segurança e justiça, na mesma 

medida que as normas sobre modificação do processo econômico de produção, preço, 

emprego e crescimento econômico. 

A gestão pelo mercado ou pelo Estado de recursos de moeda e de crédito no 

processo econômico ou nas relações de natureza econômica é objeto de um juízo de 

necessidade, produtividade e eficiência, pois, de um lado, são instrumentos de ação sobre 

a produção e a distribuição de bens e, de outro, representam e podem se transformar em 

bens. 
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A definição do campo da finança pública condiciona a produção de 

conhecimento nas ciências jurídicas. A divergência em finança pública sobre o conteúdo 

do conceito de atividade financeira determina inferências jurídicas sobre a regulação 

financeira. A depender do juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência do 

mercado e do Estado na organização social da produção e da distribuição de bens, ou seja, 

nas relações econômicas, o conteúdo conceitual dos recursos utilizados nas finanças 

públicas podem ser receitas e despesas, dinheiro, ou moeda e crédito.  

A assunção pela regulação jurídica de uma opção política determinada em 

função de um juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência de ambos mercado e 

Estado na organização social da produção e da distribuição de bens, ou seja, no processo 

econômico ou nas relações econômicas, pode estabelecer a moeda e o crédito como 

conteúdo conceitual dos recursos e pode delimitar o campo da finança pública e de parte 

do direito financeiro. 

Instituição pode ser descrita como o conjunto de estruturas estáveis cuja forma 

condiciona a ação política, organiza a manifestação de interesses, transforma as relações 

sociais e unifica a ação pela direção a um objetivo. 

Se, por um lado, o conjunto de estruturas estáveis que ordenam a produção e a 

distribuição de bens, ou seja, o processo econômico ou as relações de natureza econômica, 

passaram a ser parcialmente reguladas pelo direito, e, por outro, a regulação pelo direito 

não é neutra, é sempre finalística, porque a própria organização social da atividade de 

produção e de distribuição de bens entre mercado e Estado não é neutra, então os regimes 

jurídicos expressam concretamente hierarquias de valores decorrentes de opções políticas 

pela eleição de meios ou instrumentos para a realização de fins. 

A ordenação de estruturas estáveis é realizada pelo direito segundo a organização 

social da produção e da distribuição de bens seja função do mercado, do Estado ou de 

ambos, em graus variados segundo o juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência 

de cada um. Ambos Estado e mercado possuem aspectos institucionais cuja forma 

condiciona a organização social da produção e da distribuição de bens e cuja ordenação 

pode ser realizada pelo direito. 

A ideia central do conceito de regime macroeconômico é o condicionamento de 

ações do Estado em política econômica – monetária, cambial e fiscal – pelas estruturas 

do regime de metas de inflação, regime de meta de câmbio e regime de meta fiscal. A 
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gestão da política macroeconômica é estruturada por determinantes de longo prazo de 

cada uma das políticas monetária cambial e fiscal, cujas características condicionam a 

evolução e a interação delas. A distinção entre regime e política macroeconômica 

evidencia a relação entre diretrizes e objetivos de longo prazo e administração e objetivos 

de curto prazo na gestão das políticas monetária, cambial e fiscal.  

A regulação do déficit e da dívida pública da União está abrangida pela ideia de 

regime econômico, cujo conteúdo é um conjunto de estruturas estáveis, cujo fundamento 

teórico tem origem na discussão econômica da condução das políticas monetária e fiscal 

por discrição ou por regras , e cuja regulação no Brasil a partir do ano de 1999 é composta 

fundamentalmente de meta de câmbio, regulado pelo texto do Comunicado Bacen nº 

6.565, de 18 de janeiro de 1999, de meta de inflação, regulado pelo texto do Decreto nº 

3.088, de 21 de junho de 1999 e de meta fiscal, regulado pelo texto da Lei nº 9.811, de 28 

de julho de 1999 - Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 1999, e, em seguida, 

materializado pelo da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.  

O regime de metas de inflação, de meta de câmbio e de meta fiscal, conformados 

pelo direito respectivamente pelo texto do Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999, do 

Comunicado Bacen nº 6.565, de 18 de janeiro de 1999 e da Lei nº 9.811, de 28 de julho 

de 1999 - Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 1999, e, em seguida, materializado 

pelo da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na medida em que ordena 

parcialmente a produção e a distribuição de bens, ou seja, o processo econômico ou as 

relações de natureza econômica, expressam e representam concretamente não apenas um 

juízo sobre a necessidade, produtividade e eficiência de mercado e de Estado, mais 

principalmente hierarquias de valores decorrentes de opções políticas pela eleição de 

meios ou instrumentos para a realização de fins, evidenciadas no objetivo de estabilidade 

monetária, no ganho de setores econômicos e de classes sociais e na estrutura de produção 

e de distribuição de renda. 

O objetivo de estabilidade monetária é o elemento de integração ou de conjunto 

tanto da estrutura estável constituída e conformada pelo direito, composta 

fundamentalmente de meta de câmbio, regulado pelo texto do Comunicado Bacen nº 

6.565, de 18 de janeiro de 1999, de meta de inflação, regulado pelo texto do Decreto nº 

3.088, de 21 de junho de 1999 e de meta fiscal, regulado pelo texto da Lei nº 9.811, de 28 

de julho de 1999 - Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 1999, e, em seguida, 

materializado pelo da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, quanto da 
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coordenação da interação das políticas monetária, cambial e fiscal no campo da 

organização social da produção e da distribuição. 

A estabilidade monetária como elemento de integração ou de conjunto tanto da 

estrutura estável constituída pelo direito quanto da coordenação da interação das políticas 

econômicas não as predetermina, apenas as conforma, e é evidenciada no direito (na 

regulação das políticas econômicas), mas não necessariamente na economia (na produção 

e distribuição de bens, no processo econômico ou nas relações de natureza econômica). 

A ideia central de instituições fiscais é o efeito da constituição e do 

condicionamento por regras da ação (ou política) fiscal do Estado nas finanças públicas 

em geral, e na performance ou sustentabilidade fiscal em especial. A conformação de 

opções cuja estrutura jurídica predetermina as possibilidades de adoção de políticas 

fiscais pelo Estado se relaciona, ou seja, influencia o processo econômico ou as relações 

de natureza econômica, em geral, e as finanças públicas e a sustentabilidade fiscal, em 

especial. As finanças públicas estão sujeitas ao efeito das relações entre regras fiscais e 

política fiscal. 

O Brasil passou a adotar regras fiscais a partir da vigência da Lei Complementar 

nº 101, de 04 de maio de 2000. O sistema de regras fiscais instituído pela Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 constituiu a estrutura das ações do Estado 

pela utilização de instrumentos de finanças públicas para alcance de finalidades no 

processo de produção e da distribuição de bens, isto é, no processo econômico. Até a 

Constituição Federal de 1988, a regulação do déficit e da dívida pública eram parte do 

regime fiscal brasileiro, mas não eram regras fiscais, pois, não continham os elementos 

constituintes de regras fiscais. 

A ideia central do conceito de Necessidades de Financiamento é a ordenação do 

crédito pelo controle do acesso, dado o efeito sobre o processo econômico ou sobre as 

relações de natureza econômica, ou, segundo terminologia econômica, sobre a demanda 

agregada ou demanda de crédito. Os recursos de ingressos de tributos e de atividade 

produtiva ou empresarial, quando menores que os gastos públicos, resultam em um saldo 

orçamento deficitário, cuja forma de financiamento pode ser evidenciada pela restrição 

orçamentária do setor público. 

O direito, para realização de políticas públicas, estabelece segundo Bucci uma 

relação entre elementos extrajurídico e jurídico (2013, 282), expressa, no caso da política 
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pública de estabilidade monetária, entre a Necessidade de Financiamento como indicador, 

cujos elementos qualitativos e quantitativos são formulados externamente ao campo 

jurídico, e o regime de meta fiscal, cuja atribuição de efeitos é formulada internamente 

ao campo jurídico pela norma. 

Os elementos extrajurídicos são a forma de mensuração do estoque da dívida 

pública pelos principais indicadores de apuração, a Dívida Bruta do Governo Geral – 

DBGG e a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), produzidos pelo Banco Central do 

Brasil (BCB), e do fluxo de endividamento, cujo indicador é o resultado fiscal ou 

orçamentário elaborado segundo as Necessidades de Financiamento319 320. 

Os elementos jurídicos, cuja função na ordenação do processo econômico pela 

implementação de políticas públicas é a atribuição de efeitos aos elementos 

extrajurídicos, são as regras fiscais  cujo conteúdo é a limitação do déficit orçamentário, 

regras e limites do endividamento do setor público e limitação do total da dívida do setor 

público, e cuja a estrutura é conformada pelo direito pelo regime de meta fiscal, regulado 

inicialmente pela Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

do ano de 1999, e em seguida pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

A limitação da forma de ordenação de políticas públicas pela regulação jurídica 

é evidenciada na hipótese de os elementos extrajurídicos, quais sejam, “a escolha dos 

indicadores, a escala, tudo depende de variáveis, às vezes bastante sofisticadas, de 

relevância estatística” (Bucci, 2013, p. 282), conterem, como o método das Necessidades 

de Financiamento, juízos de necessidade, produtividade e eficiência de Estado e de 

mercado na gestão de recurso de crédito, dado a impossibilidade em tese de apuração da 

legalidade e da constitucionalidade de conteúdos extrajurídicos. 

A política pública de estabilidade monetária é realizada pela ordenação do 

crédito pelo controle do acesso, dado o efeito sobre o processo econômico ou sobre as 

                                                 
319 “Chama-se a atenção que o cálculo da DLSP e da NFSP, ao menos no sentido entendido por convenção, 

não está regulado no Brasil, nem mesmo em decreto. O detalhamento metodológico para sua apuração 
era, inicialmente, ditado por acordos do país com o FMI e, mesmo depois de quitados seus empréstimos, 
passou a se guiar por manuais e por práticas do órgão público responsável – o banco central.” (Afonso, 
2010, p. 260). 

320 “Doze anos se passaram desde a sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o Senado Federal ainda 
não se posicionou sobre as metodologias para cálculo dos resultados primário e nominal que lhe foram 
propostas ainda no ano de 2000 pelo Presidente da República. 

 Na ausência de metodologia definida  em resolução do Senado Federal, o governo federal apura os seus 
resultados (primário e nominal), por ambos os métodos (acima e abaixo da linha), observando 
procedimentos internacionalmente aceitos e referendados pelo Fundo Monetário Nacional.” (Oliveira, 
2013) 
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relações de natureza econômica, estabelecida e apurada extrajuridicamente pelas 

Necessidades de Financiamento, e pelo reconhecimento de efeitos à ordenação do crédito 

pelas Necessidades de Financiamento pela limitação do déficit orçamentário (e regras e 

limites do endividamento do setor público e limitação do total da dívida do setor público) 

estabelecidos juridicamente pelo regime de meta fiscal. 

As categorias de instrumento de troca e da instituição, unidos no que foi 

denominado a regulação pelo direito da gestão de recursos de moeda e de crédito no 

processo econômico ou nas relações de natureza econômica pelo mercado ou pelo Estado, 

possuem uma capacidade tanto explicativa quanto normativa maior para a compreensão 

da regulação do déficit e da dívida pública, e do regime de meta fiscal e das necessidades 

de financiamento, do que as categorias das receitas e despesas, e da norma, unidos no que 

foi denominado regulação pelo direito da responsabilidade fiscal na gestão da 

administração pública.  

Outras linhas de pesquisa podem ser sugeridas a partir desta dissertação, como a 

sistematização de categorias-base para desenvolvimento de regimes jurídicos pelo estudo 

da interação entre regimes de meta de inflação, meta de câmbio e meta fiscal como 

política pública; o desenvolvimento da institucionalidade monetária – meta de inflação e 

meta de câmbio - na perspectiva jurídica do conceito de instituição; e o desenvolvimento 

da institucionalidade creditícia na perspectiva jurídica do conceito de instituição e a 

interação entre ela e as institucionalidades jurídicas monetária e fiscal. 

A estrutura estável formada pelos regimes de metas – de inflação, de câmbio e 

fiscal – e a coordenação da interação das políticas monetária, cambial e fiscal evidencia 

a existência de uma política pública, cuja unidade é direcionada pelo objetivo da 

estabilidade monetária. A pesquisa sobre cada um dos regimes, e da coordenação entre 

eles pode ser uma fonte para a formulação de categorias-base para o desenvolvimento de 

regimes jurídicos. 

Assim como nessa pesquisa, em que se aprofundou os antecedentes das regras 

fiscais cuja forma são os fundamentos da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, a pesquisa 

dos antecedentes teóricos das instituições monetárias de meta de inflação e de meta de 

câmbio na perspectiva jurídica do conceito de instituição seriam relevantes para a 

compreensão da coordenação da interação das estruturas estáveis formadas por elas. 
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A importância do crédito para a institucionalidade econômica ou 

macroeconômica, se corroborada a hipótese de Afonso da inclusão da política creditícia 

na estrutura formada pelas políticas monetária, cambial e fiscal (2010, p. 227), enseja o 

desenvolvimento da institucionalidade creditícia na perspectiva jurídica do conceito de 

instituição e a interação entre ela e as institucionalidades jurídicas monetária, cambial e 

fiscal321.  

A terminologia econômica, financeira e contábil, aliada aos efeitos das relações 

das políticas monetária, cambial e fiscal nas contas públicas, foram dificuldades 

enfrentadas na presente pesquisa, cujo enunciado abaixo, de certa forma, as sintetiza: 

A simples descrição dessas relações já sinaliza o quão complexas são, em 

qualquer economia moderna, porém, no caso brasileiro, esta característica é 

potencializada pelo fato aqui destacado e pouco comentado pelos analistas, que 

é o fato das contas fiscais estarem misturadas com as monetárias (como a base 

monetária que integra a dívida como se fosse um título público), com as 

cambiais (como as reservas em moedas estrangeiras deduzidas de forma igual 

às disponibilidades em moeda nacional) e, mesmo, as creditícias (como os 

empréstimos do BACEN às instituições financeiras e os do Tesouro Nacional 

aos seus bancos também deduzidos como se fosse tão líquido quanto o caixa). 

(Afonso, 2010, p. 293) 

Dado que foi escolhida a categoria da instituição para evidenciação do objeto da 

pesquisa, e que ela se harmoniza com as categorias da norma e da relação no direito, ou 

seja, dado que se optou por uma perspectiva positivista do direito, a menção abaixo acerca 

da forma como o jurista se posiciona em relação a norma, em geral, e ao tema do regime 

fiscal e do saldo orçamentário ou fiscal, em especial, é adequada: 

Em qualquer momento, a vida de qualquer sociedade que respeita as normas, 

jurídicas ou não, consistirá provavelmente numa tensão entre aqueles que, por 

                                                 
321  “O crédito foi tão importante para a economia brasileira nesse período, que poderia receber o mesmo 

status dos outros pilares da política econômica, como desenhado e seguido desde a crise do final dos 
anos 80. O tal tripé foi montado na seguinte sequência cronológica – o regime de câmbio flutuante (para 
substituir o câmbio fixo e contrariando o currency board pedido do exterior), o regime de metas de 
inflação (ainda que inicialmente dificilmente tenham sido cumpridas), e o regime de responsabilidade 
fiscal (o único dos três instrumentos regulado em lei complementar). Esse tripé permaneceu até hoje, 
mas, a cada dia, fica mais claro que passou a contar com um quarto pilar: a importância que o crédito 
veio a ganhar na política econômica brasileira na primeira década deste século veio a transformar aquele 
tripé em uma espécie de quatrilho. Como no filme homônimo, tais pilares se misturam e interagem de 
forma intensa e permanente: um influencia o outro, mas, ao mesmo tempo, é pelos outros influenciados. 
A entrada do crédito não mudou esse cenário e, em particular, resultou numa interface particularmente 
intensa com o fisco durante e depois da crise.” (Afonso, 2010, p. 231). 
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um lado, aceitam as normas e cooperam voluntariamente para mantê-las, 

avaliando assim em termos das normas seu próprio comportamento e o das 

outras pessoas, e aqueles que, por sua vez, rejeitam as normas e as contemplam 

apenas do ponto de vista externo, como augúrio de uma possível punição. Uma 

das dificuldades enfrentadas por qualquer teoria do direito que queira fazer 

justiça à complexidade dos fatos é que ela precisa levar em conta a presença 

de ambos os pontos de vista, tratando de não eliminar a existência de nenhum 

deles em sua definição. Talvez todas as nossas críticas à teoria preditiva da 

obrigação sem resumam na acusação de que é isso que ela faz com o aspecto 

interno das normas cogentes. (Hart, 2009, p. 117-118) 

Especificamente sobre o regime fiscal e sobre a regulamentação do déficit e da 

dívida pública brasileira, o tema é analisado, se aplicável o enunciado de Hart acima, na 

perspectiva estanque dos que os aceitam e dos que os rejeitam, na perspectiva da 

regulação pelo direito da gestão da administração pública voltadas para a 

responsabilidade fiscal, e na perspectiva da regulação pelo direito da gestão de recursos 

de moeda e de crédito no processo econômico ou nas relações de natureza econômica 

pelo mercado ou pelo Estado. 

A pesquisa científica é aquela em que o pesquisador se esforça, na medida de 

suas possibilidades, para ter presente, segundo enunciado de Hart, (pelo menos) os dois 

pontos de vista para produção de conhecimento jurídico. Nesse sentido, o juízo enunciado 

por um economista é válido para a produção de conhecimento em quaisquer áreas 

científicas: 

[...] Não há motivos para conservar os andaimes depois de construída a casa. 

Estamos na venturosa situação de poder conservar o melhor e refutar tudo o 

que é imperfeito no trabalho de nossos ancestrais. (Myrdal, 1997, p. 76-77) 
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