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2 Aqui, vem à mente, a música composta por Chico Buarque e Francis Hime: “Trocando em miúdos, pode guardar/ 
As sobras de tudo que chamam lar/ As sombras de tudo que fomos nós  (...) Eu bato o portão sem fazer alarde/ Eu 
levo a carteira de identidade/ Uma saideira, muita saudade/ E a leve impressão de que já vou tarde”: HIME, 
Francis. Trocando em miúdos as minhas canções. São Paulo: Terceiro Nome, 2017. 
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Supremo Tribunal Federal. 2021.  542 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

RESUMO 

Esta tese de doutorado trata dos conflitos federativos fiscais referentes ao processo de 
endividamento dos estados para com a União ou por ela garantido no período de 1988 a 2020, 
o que denominamos de dívida pública federativa, especialmente quando convertidos em litígios 
judiciais deduzidos perante o Supremo Tribunal Federal. Na qualidade de problema da tese, 
perguntamos se o STF concorreu ao exaurimento da capacidade de financiamento dos entes 
estaduais, fornecendo bases jurídicas e institucionais para a gestão fiscal imprudente de 
múltiplos e sucessivos mandatários. No campo das hipóteses, aportamos resposta prévia, 
segundo a qual a Corte atuou de forma pendular no que diz respeito aos seus efeitos no 
federalismo fiscal. Nesse sentido, objetivamos explicar a variância decisória nesse tema a partir 
de três fatores: o momento, o instrumento processual eleito pelos litigantes e o enquadramento 
decisório. Adotamos, na condição de metodologia, uma dogmática jurídica de caráter inclusivo 
e multidisciplinar. Assim, fizemos uso de um conjunto de técnicas de pesquisa jurídica para 
abranger dados primários e secundários; procedemos, sobretudo, a revisão sistemática de 
literatura, a entrevistas semidirigidas e livres com os agentes relevantes e a pesquisa 
jurisprudencial referente ao STF (com amostra de 139 demandas), secundada, por sua vez, por 
análise de discurso e estudo de casos. O recorte metodológico que propusemos ao fenômeno da 
macrolitigância financeira pertinente à dívida federativa pautou-se em três dimensões: 
institucional (julgados individuais e colegiados do STF); temático temática (lides 

intergovernamentais sobre o endividamento público subnacional); e temporal (de 1988 a 2020). 

No desfecho da tese, respondemos ao problema de forma substancialmente negativa, ou seja, 
demonstramos ser falsa a hipótese de uma jurisprudência federalista pendular por parte do STF. 
Em verdade, percebemos ser a judicialização do endividamento público subnacional um 
componente estruturante do vínculo federativo sob a égide do vigente texto constitucional. 
Diante de distintas funções autocompreendidas pelos detentores de cargos de chefia do Poder 
Executivo e da estreita margem de liberdade orçamentária, o STF e o Congresso Nacional, com 
maior relevância ao Senado Federal, mostraram-se nas últimas três décadas as principais 
instâncias deliberativas a serem funcionalizadas pelos por governadores e Presidência da 
República para discutir a repactuação do federalismo fiscal, mediante lógica identificada por 
ciclos partidários-eleitorais. Concluímos que o ruído no desempenho federativo do STF estivera 
pouco associado aos instrumentos processuais e enquadramento decisório, explicando-se 
melhor pelas conjunturas experimentadas na vida pública nacional. Portanto, argumentamos 
que as discordâncias dos Ministros do STF em relação às opções fiscais esboçadas pelos 
Poderes eleitos da União, especialmente o Executivo, e em temas pertinentes à dívida federativa 
são passíveis de entendimento, no diapasão endógeno, pelos processos de deliberação interna, 
com primazia para a figura do Relator e dos julgamentos congêneres em horizonte temporal 
próximo, e na dimensão exógena, pelas percepções circunstanciais dos julgadores, de um lado, 
sobre a competência do Presidente da República e de seus auxiliares na condução da política 
nacional em geral e da macroeconômica em particular e, de outro, pela normalidade ou 
excepcionalidade dos principais desafios à atividade financeira do Estado brasileiro. 

Palavras-chave: Direito financeiro. Federalismo fiscal. Dívida pública. Supremo Tribunal 
Federal. Judicialização da política fiscal.  



 

 

FONSECA, Rafael Campos Soares da. Judicialization of Federative Public Debt in 
Brazilian’s STF. 2021. 542 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.  

ABSTRACT 

This thesis examines the Brazilian fiscal federal conflicts emerging from the debt held by the 
Union against state governments in the period between 1988-2020, particularly those presented 
in judicial cases before the Brazilian Supremo Tribunal Federal (STF). Our research question 
is whether the Court’s rulings had impacted on states governments’ accounts by providing legal 
and institutional grounds for imprudent fiscal management by elected agents. We hypothesized 
the Court has shown a pendular effect on fiscal federalism. In this sense, we aim to explain the 
decision-making variance based on three factors: moment, procedural means, and framing. 
Methodologically, we have opted to an inclusive legal dogmatic in order to conduct a set of 
research techniques relating to primary and secondary sources, most importantly systematic 
review, interviews with relevant actors, and judicial decision analysis (with a sample of 139 
cases), complemented by discourse analysis and case studies. Our methodological framework 
covers the fiscal litigation according to three axes: institutional (decision ruled by individual or 
collegiate bodies), subject (subnational public debt), and time period (from 1988 to 2020). Our 
conclusion invalidates our hypothesis, that is, we have proved false the pendular conjecture to 
explain STF’s case law regarding our question. In fact, we realize that the judicialization of 
State’s public debt is a structural component in the Brazilian Federation. In the light of self-
imposed goals, which are different for Presidents and Governors, and limited fiscal space, when 
these elected representatives become conflicting parties, they use the STF and the National 
Congress (particularly the Senate) as an umpire to their disputes. Thus, the Court and the 
Parliament have been the main deliberative instances in matters of subnational public 
indebtedness. Beyond arbitration by institutional actors, we have also observed that political 
business cycles have a direct impact on these conflicts. In conclusion, our argument is that the 
STF’s swinging rulings with respect to fiscal federalism is strongly related to the national 
political situation and the macroeconomic conjuncture, but is not linked to procedural means 
nor framing. Therefore, in an endogenous perspective, we posit that disagreements between the 
Court and elected branches concerning fiscal policy depend on internal deliberation processes. 
In an exogenous perspective, we argue that the outcome is linked to the magistrates’ perceptions 
of the financial mismanagement of elected officials. In atypical times, such as the one that 
occurred due to Covid-19 pandemic, the Justices are more deferent to other branches of 
government by supporting their relevant policies.  

Keywords: Public Finance Law. Fiscal Federalism. Public Debt. Brazilian’s Supremo Tribunal 
Federal. Judicialization of fiscal policy. 
  



 

 

FONSECA, Rafael Campos Soares da. Giudizializzazione del Debito Pubblico Federale nel 
STF. 2021.  542 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2021. 

RIASSUNTO 

Questa tesi di dottorato affronta i conflitti fiscali federali legati al processo di indebitamento 
degli Stati verso l'Unione o da essa garantiti dal 1988 al 2020, quello che chiamiamo debito 
pubblico federale, soprattutto quando convertiti in litigi giudiziali detratti dinanzi al Supremo 
Tribunale Federale. Come problema della tesi, abbiamo chiesto se il STF ha contribuito 
all'esaurimento della capacità di finanziamento degli enti statali, fornendo basi legali e 
istituzionali per la gestione fiscale sconsiderata di multipli e successivi mandatari.  In materia 
di ipotesi, abbiamo fornito una risposta preliminare, secondo la quale la Corte ha agito in modo 
pendolare rispetto ai suoi effetti concentratori o decentralizzanti sulla politica fiscale dello Stato 
federale. In questo senso, ci proponiamo di spiegare questa varianza decisionale nel campo del 
contenzioso tributario nella Federazione sulla base di tre fattori: il momento, lo strumento e il 
quadro. Abbiamo adottato, come metodologia, una dogmatica giuridica inclusiva e 
multidisciplinare. Così, nel nostro ambito, abbiamo utilizzato una serie di tecniche di ricerca 
giuridica per coprire i dati primari e secondari; si è proceduto, soprattutto, a una sistematica 
revisione della letteratura, interviste semi-dirette e libere ad agenti rilevanti e ricerche 
giurisprudenziali legate al STF, a loro volta supportate, da analisi del discorso e casi di studio.  
L'approccio metodologico che abbiamo proposto al fenomeno della macro litiganza finanziaria 
rilevante al debito federale si è basato su tre dimensioni: istituzionale (giudicati individuali e 
collegiali dal STF); tematico (accordi intergovernativi sul debito pubblico subnazionale); e 
temporale (dal 1988 al 2020). Nella conclusione della tesi abbiamo risposto al problema in 
maniera sostanzialmente negativa, cioè si è rivelata falsa l'ipotesi di una giurisprudenza 
federalista pendolare da parte del STF.  Infatti, percepiamo la giudizializzazione del federalismo 
fiscale nel caso particolare dell'indebitamento pubblico subnazionale come una componente 
strutturante del legame federativo sotto l'egida dell'attuale testo costituzionale. Di fronte a 
diverse funzioni auto-comprese dai detentori di posizioni di comando del Potere Esecutivo e 
dallo stretto margine di libertà di bilancio, il STF e il Congresso Nazionale, con maggiore 
rilevanza al Senato Federale, si sono mostrati negli ultimi tre decenni le principali istanze 
deliberative che devono essere rese funzionali dai Governatori e dalla Presidenza della 
Repubblica a discutere la rinegoziazione del federalismo fiscale, attraverso logica individuata 
dai cicli partito-elettorale.  Con questo riorientamento dello sguardo, abbiamo concluso che il 
rumore nella performance federativa del STF era stato meno associato agli strumenti 
procedurali, all'organo decisionale, alla sistematica di precedenti e al quadro decisionale 
rispetto a quanto presupposto nell'ipotesi, spiegando meglio in funzione delle circostanze 
vissute nella vita pubblica nazionale.  Pertanto, sosteniamo che i disaccordi dei Ministri del 
STF in relazione alle opzioni federali e fiscali delineate dai Poteri eletti dell'Unione, in 
particolare l'Esecutivo, e in questioni attinenti al debito federale, sono soggette a comprensione, 
nel diapason endogeno, dai processi deliberativi interni, con primato per la figura del Relatore 
e giudizi simili nell’orizzonte temporale prossimo, e nella dimensione esogena, per le 
percezioni circostanziali dei giudici, da un lato, sulla competenza del Presidente della 
Repubblica e suoi assistenti nella conduzione della politica nazionale in generale e della 
macroeconomia in particolare e, dall'altro, per la normalità o l'eccezionalità delle principali 
sfide all'attività finanziaria dello Stato brasiliano. 

Parole chiave: Diritto Finanziario. Federalismo Fiscale. Debito Pubblico. Supremo Tribunale 
Federale Brasiliano. Giudizializzazione della Politica Fiscale. 
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RESÜMEE 

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit den föderativen Steuerkonflikten in Bezug auf den 
Prozess der Verschuldung der brasilianischen Bundesstaaten beim Bund bzw. der von ihm 
garantierten Verschuldung im Zeitraum von 1988 bis 2020, die als föderative Staatsverschuldung 
bezeichnet wird, insbesondere wenn diese Konflikte als gerichtliche Auseinandersetzungen vor 
dem brasilianischen Bundesverfassungsgericht (STF) ausgetragen werden. Die Dissertation geht 
der Frage nach, ob das STF zur Erschöpfung der Finanzierungskapazität staatlicher Einheiten 
beigetragen hat, indem es rechtliche und institutionelle Grundlagen für die grob fahrlässige 
Haushaltsführung mehrerer und aufeinander folgender Mandatsträger geschaffen hat. Als 
Ausgangshypothese dient die vorläufige Antwort, dass die Entscheidungen des Gerichts zwischen 
konzentrierenden und dezentralisierenden Wirkungen auf die Fiskalpolitik des Bundes pendeln. In 
diesem Sinne ist es das Ziel, diese Entscheidungsvarianz im Bereich der Steuerstreitigkeiten in der 
Föderation aus drei Faktoren heraus zu erklären: dem Zeitpunkt, dem Instrument und dem Rahmen. 
Die verwendete Methodik unterliegt einer Rechtsdogmatik mit einem umfassenden und 
multidisziplinären Charakter. Sie bedient sich einer Reihe von juristischen Forschungstechniken, 
um Primär- und Sekundärdaten zu erfassen; vor allem einer systematischen Literaturrecherche, 
halbstrukturierter und freier Interviews mit relevanten Akteuren sowie einer Übersicht über die 
Rechtsprechung des STF, die wiederum durch Diskursanalyse und Fallstudien unterstützt wurde. 
Der vorgeschlagene methodologische Schnitt durch das Phänomen der finanziellen 
Makrostreitigkeiten bezüglich der Bundesverschuldung gliedert sich in drei Dimensionen: 
institutionell (individuelle und kollegiale Urteile des STF); thematisch (zwischenstaatliche 
Streitigkeiten über die subnationale Staatsverschuldung); und zeitlich (von 1988 bis 2020). In der 
Tat wird deutlich, dass die Verrechtlichung des fiskalischen Föderalismus im besonderen Fall der 
subnationalen Staatsverschuldung ein struktureller Bestandteil der föderativen Bindung unter der 
Ägide des aktuellen Verfassungstextes ist. Angesichts ausgeprägter, sich selbst zugeschriebener 
Funktionen der Inhaber von Führungspositionen der Exekutive und des engen Spielraums der 
Haushaltsfreiheit haben sich das STF und der Kongress, und hierbei insbesondere die zweite 
Kammer, der Senat, in den letzten drei Jahrzehnten als die wichtigsten deliberativen Instanzen 
erwiesen, die von den Gouverneuren und der Präsidentschaft der Republik instrumentalisiert 
werden, um entsprechend der Wahlzyklen von Parteien und Parlament die Wiederbelebung des 
fiskalischen Föderalismus zu diskutieren. Diese Neuausrichtung der Sichtweise führt zu dem 
Schluss, dass die Leistungsabweichungen des STF im Vergleich zu dem, was in der Hypothese 
angenommen wurde, weniger mit den Verfahrensinstrumenten, dem Entscheidungsgremium, dem 
System der Präzedenzfälle und dem Entscheidungsrahmen zusammenhängen, sondern besser durch 
die im nationalen öffentlichen Leben erfahrbaren Umstände erklärt werden. Folglich lassen sich die 
Meinungsverschiedenheiten der Richter des STF in Bezug auf die föderativen und fiskalischen 
Optionen, die von den gewählten Gewalten des Bundes, insbesondere der Exekutive, skizziert 
werden, sowie in Bezug auf Fragen, die die föderative Verschuldung betreffen, in der endogenen 
Dimension durch die internen Deliberationsprozesse verstehen, unter besonderer Berücksichtigung 
der Figur des Berichterstatters und ähnlicher Urteile in naher Zukunft, sowie in der exogenen 
Dimension zum einen durch die umstandsbedingten Wahrnehmungen der Richter bezüglich der 
Kompetenz des Präsidenten der Republik und seiner Gehilfen bei der Umsetzung der nationalen 
Politik im Allgemeinen und der makroökonomischen im Besonderen und andererseits durch die 
Normalität oder Außergewöhnlichkeit der wichtigsten Herausforderungen für die finanzielle 
Aktivität des brasilianischen Staates.  

Schlagworte: Finanzrecht. Fiskalischer Föderalismus. Staatsverschuldung. Brasilianisches 
Bundesverfassungsgericht. Judizialisierung der Fiskalpolitik.  
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CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

“A Federação é a governabilidade. A governabilidade da 
Nação passa pela governabilidade dos estados e dos 
municípios. O desgoverno, filho da penúria de recursos, 
acende a ira popular, que invade primeiro os paços 
municipais, arranca as grades dos palácios e acabará 
chegando à rampa do Palácio do Planalto.” 

(Ulisses Guimarães) 

 Em 5 de outubro de 1988, o Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado 

federal Ulysses Guimarães, proferiu significativo discurso na promulgação da vigente 

Constituição da República, sob o mantra de que “a Nação mudou”. Nessa linha, um dos aspectos 

mais notáveis dessa nova arquitetura da organização político-administrativa do Estado 

brasileiro seria a restauração da federação, a partir de rotas centrífugas trilhadas pelos 

parlamentares constituintes, os quais decidiram por reabilitar, no altiplano constitucional e na 

prática social, a autonomia financeira das unidades regionais e locais3. Todavia, três décadas 

posteriormente ao pronunciamento de Guimarães, constata-se, em discurso à imprensa, após 

vitória eleitoral em outubro de 2018, realizado pelo  38o Presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro, a promessa de quebrar paradigmas ao “colocar de pé a federação brasileira”, guiado 

pelo lema “mais Brasil e menos Brasília”.4 

 Não se trata de intento político, preocupação pública ou diagnóstico constitucional 

restrito a momentos singulares da vida nacional. Na mesma toada, observa-se discurso do então 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, na abertura dos trabalhos do Congresso 

Nacional em fevereiro de 2019, segundo o qual se fazia necessário um novo pacto entre os três 

Poderes da República em prol de uma agenda reformista que “compreenda, necessariamente, 

uma repactuação federativa, evitando que estados e municípios cheguem a um quadro de 

                                                      
3 “A civilização e a grandeza do Brasil percorreram rotas centrífugas e não centrípetas (…) A Federação é a unidade 
na desigualdade, é a coesão pela autonomia das províncias. Comprimidas pelo centralismo, há o perigo de serem 
empurradas para a secessão. É a irmandade entre as regiões. Para que não se rompa o elo, as mais prósperas devem 
colaborar com as menos desenvolvidas. Enquanto houver Norte e Nordeste fracos, não haverá na União estado 
forte, pois fraco é o Brasil. As necessidades básicas do homem estão nos estados e nos municípios. Neles deve 
estar o dinheiro para atendê-las. A Federação é a governabilidade. A governabilidade da Nação passa pela 
governabilidade dos estados e dos municípios. O desgoverno, filho da penúria de recursos, acende a ira popular, 
que invade primeiro os paços municipais, arranca as grades dos palácios e acabará chegando à rampa do Palácio 
do Planalto. A Constituição reabilitou a Federação ao alocar recursos ponderáveis às unidades regionais e locais, 
bem como ao arbitrar competência para lastrear-lhes a independência financeira”. (GUIMARÃES, Ulysses. 
Discurso de Ulysses Guimarães na promulgação da Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, v. 249, p. 295-301, set. 2008. p. 297-298) 
4 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/integra-discurso-de-jair-
bolsonaro-apos-vitoria-eleitoral.ghtml. Acesso em: 18 jun. 2019) 
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insustentável inadimplência”.5 

 Igualmente, em 8 de maio de 2019, por iniciativa do Presidente do Senado Federal à 

época, Davi Alcolumbre, reuniram-se os Presidente da República e das Casas do Congresso 

Nacional, juntamente com 21 governadores e 4 vice-governadores, para discutir o pacto 

federativo e as dificuldades financeiras enfrentadas por estados e municípios ao fim da década. 

Segundo o anfitrião, essa pauta une o país “nessa longa travessia de reconstruir a sociedade 

brasileira, reconstruindo a legislação e priorizando a redistribuição dos recursos para as cidades 

e estados no nosso país”,6 

 Por seu turno, em ensaio realizado por ocasião das três décadas de vigência da 

Constituição, o então Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, concluiu que o 

desenho constitucional da forma federativa de Estado tornou-se um modelo subaproveitado no 

Brasil, por isso propunha um pacto federativo voltado para o desenvolvimento nacional com 

vistas aos próximos trinta anos.7 

 Em horizonte temporal mais amplo, percebe-se a constância dessa preocupação 

institucional com a organização territorial do Estado e as respectivas condições de 

possibilidades financeiras no imaginário dos Chefes dos Poderes republicanos. Em 13 de 

setembro de 2016, a então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, realizou a 

primeira reunião oficial de sua gestão, conjuntamente com 25 governadores, com o objetivo de 

construir uma agenda de resolução de conflitos federativos e providenciar respostas concretas 

a interesses do povo e da nação relativos ao pacto constitucional.8 Igualmente, nessa mesma 

direção, a opinião de seu predecessor imediato, o Ministro Ricardo Lewandowski, é há muito 

conhecida na academia e no debate público.9  

 Em sessão comemorativa ocorrida no Tribunal Pleno do STF, dedicada ao 28º 

aniversário da Constituição da República de 1988, o então Presidente da República, Michel 

                                                      
5 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/04/toffoli-propoe-novo-pacto-entre-os-
tres-poderes. Acesso em: 18 jun.  2019. 
6 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/08/davi-encontro-com-presidentes-e-
governadores-une-o-pais-em-torno-do-pacto-federativo. Acesso em: 18 jun.  2019. 
7 MAIA, Rodrigo. Pacto federativo. In: TOFFOLI, José Antônio Dias (org.). 30 anos da constituição brasileira: 
democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 189-207. 
8 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=325223. Acesso em: 18 
jun.  2019.  
9 “Tais iniciativas, porém, não afastam o encontro marcado que o Brasil tem com uma profunda reforma 
constitucional destinada a promover uma nova – e mais justa – redistribuição da renda tributária nacional, seguida 
de uma redefinição das competências das unidades federadas, permitindo que cumpram o papel para o qual são 
vocacionadas, a saber, o de prestar a tempo e com eficiência os serviços públicos essenciais à população em 
conformidade com suas peculiaridades locais”. (LEWANDOWSKI, Ricardo. Por um novo pacto federativo. O 
Estado de São Paulo, n. 45.113, Espaço Aberto, p. A02, 23 de abril de 2017. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/PastasMinistros/RicardoLewandowski/ArtigosJornais/10
94463.pdf. Acesso em: 26 dez. 2019. 
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Temer, discursou em prol da construção conjunta de um novo pacto federativo, pois em sua 

compreensão a federação não seria praticada efetivamente no país, tendo em vista a tendência 

centralizadora da União,10 embora ele a chefiasse ora no Poder Executivo e, antes, na Câmara 

dos Deputados, por duas vezes. Em estudo posterior, explicou sua posição: devia-se conceber 

a reforma do pacto federativo dentro de um amplo programa reformista na arena política. Nesse 

sentido, em sua leitura, não seria legítimo apenas o pleito dos governadores e prefeitos por 

maior autonomia financeira na definição dos rumos econômicos e sociais dos entes federados 

a si confiados, mas igual legitimidade decorreria da pretensão do Presidente da República em 

não se ver compelido a bancar as dívidas públicas dos Estados. Em suas palavras: “Quando se 

fala em autonomia, é preciso pensar que ela é uma via de mão dupla: autonomia para 

Municípios, mas também para a União, credora de contas sempre crescentes”.11 

 Essa última formulação doutrinária é particularmente interessante, porquanto coloca 

luzes sobre as funções da política fiscal do Estado federal brasileiro e respectiva repartição de 

poderes e rendas em níveis de governo. No âmbito do direito financeiro, à luz dos dados 

coletados, assumo como premissa a disfuncionalidade conjuntural do pacto federativo a 

propósito da sustentabilidade econômico-financeira das unidades federadas, especialmente no 

que diz respeito à provisão de bens e serviços públicos na forma de despesas públicas com o 

devido lastro em receitas públicas próprias ou transferidas, sem a necessidade de recorrer-se a 

auxílio financeiro exógeno ou ao endividamento público reputado excessivo, sob pena de 

transladar, via dívida pública, os sacrifícios fiscais necessários para respaldar a ação 

governamental aos demais entes federados e às gerações futuras.  

No contexto brasileiro, essa dinâmica federativa tem levado a sucessivas crises 

macroeconômicas. De um lado, à luz de um “federalismo de ocultação”12, recolho argumento 

do desequilíbrio fiscal iterativo das contas públicas estaduais, gestado por imprudência de 

mandatários irresponsáveis no trato da coisa pública, os quais, ao invés da consolidação fiscal 

com reformas institucionais e administrativas, preferem recorrer a resgates financeiros 

efetuados pelo governo federal. Lado outro, é usual a argumentação oposta com referência a 

                                                      
10 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326706. Acesso em: 18 
jun.  2019. 
11 TEMER, Michel. Reforma política na atualidade brasileira. In: PEREIRA, Erick Wilson (org.). Reforma 
política – Brasil República: em homenagem ao Ministro Celso de Mello. Brasília: OAB, 2017. p. 25-41. p. 39. 
12 A expressão é tomada de empréstimo de Scaff: “Idênticas medidas de emergência surgem no âmbito dos entes 
subnacionais, no fratricida federalismo de ocultação em que vivemos no Brasil, onde cada Estado e Município 
busca resolver seus problemas, sem estar atento ao problema maior, do país. É como se a soma das partes fosse 
maior que o todo, o que é contrário à realidade, conforme ensinava Aristóteles no século IV a.C.”. (SCAFF, 
Fernando Facury. Prefácio. In: SILVEIRA, Francisco Secaf Alves. O estado econômico de emergência e as 
transformações do direito financeiro brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019. p. 10. 
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um “federalismo de dominação”13, pelo qual a União exerce primazia sobre as demais unidades 

federadas, restando aos governadores o papel de meros executores de ordens federais, em lógica 

eminentemente paternalista.  

Nesses termos, as falas oficiais dos precitados agentes políticos apontam para a 

ausência de êxito público das instituições republicanas no cumprimento de objetivo precípuo 

referente à efetivação empírica do ideal federalista, pelo menos no que toca ao federalismo 

fiscal. Sendo assim, ao menos nesse aspecto, a Nação não teria mudado sob a égide da 

Constituição da República de 1988. Justifica-se, portanto, uma perquirição acadêmica quanto 

aos encargos representados por gastos públicos de titularidade dos entes estaduais – que 

culminam em desequilíbrios persistentes no orçamento público – e como essas despesas 

transformam-se em dívida pública federal. 

  

                                                      
13 A expressão é de Régis Fernandes de Oliveira em múltiplos locais, cita-se: “À luz da análise política, há 
explicação convincente. Habilmente, os presidentes que se sucederam elaboraram uma estrutura de dominação 
política. Com o fortalecimento das finanças federais, e como todos os entes federativos se encontravam  
endividados, efetuou-se o refinanciamento de suas dívidas por meio de resoluções  baixadas pelo Senado Federal 
e, com tal providência, os Estados não mais puderam  mexer em suas finanças. Encontram-se todos agrilhoados 
por acordos anteriormente elaborados e todos os planos, a partir de então, passaram a ser elaborados pela União,  
com o enfraquecimento do Estado. Como o poder de arrecadação se encontra com a União, debilitou-se o Estado, 
que restou endividado, o mesmo sucedendo com os Municípios. Resultado: todos são obrigados a valer-se de 
recursos federais. Nasce daí a dominação simbólica a que aludem Bordieu-Passeron”. (OLIVEIRA, Régis 
Fernandes de. A evolução do direito financeiro no Brasil: análise de 20 anos da Constituição. In: MARTINS, Ives 
Gandra; REZEK, Francisco (coord.). Constituição Federal: avanços, contribuições e modificações no processo 
democrático brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 566) 
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Justificativa: por que os conflitos judiciais federativos sobre a dívida pública dos Estados? 

“O pouco, que tenho produzido, tem mirado a um só fim: 
concorrer para a elucidação das coisas pátrias. Onde quer 
que encontrardes um escrito meu, podeis ficar certo de 
que ele foi elaborado sobre fatos do Brasil ou em vista 
dos interesses do Brasil.”14 

(Amaro Cavalcanti) 

Desse breve proêmio, extraio que a gestão e o controle da dívida pública federativa 

consistem em tópico significativo dentro de gama de ocupações teóricas da literatura jurídica 

dedicada à Constituição Financeira, uma vez que o “federalismo fiscal é o tema do direito 

financeiro de maior expressão na atualidade e que dominará a pauta política e jurídica dos 

próximos anos, a envolver a reforma do pacto federativo e do seu financiamento”.15 Para todos 

os efeitos jurídicos, o Poder Constituinte elegeu o crédito público como uma preocupação 

nacional, assim a temática foi objeto de regulação jurídica por intermédio de múltiplas normas 

constitucionais originárias e derivadas, pelas quais sucessivas legislaturas do Congresso 

Nacional e mandatários federais e estaduais almejam avançar seus interesses e ideias em 

conformidade com o programa constitucional. 

Conforme terei a oportunidade de demonstrar, a dívida pública consolidada dos entes 

subnacionais, em suas diversas modalidades, corresponde a um processo financeiro que se 

aproxima da ordem de um trilhão de reais, ou seja, está em jogo algo superior a 10% do PIB 

brasileiro em 2020 ou mais da metade de todas as receitas públicas presumivelmente arrecadas 

em 2021. Por outro lado, estima-se que o volume financeiro dos resgastes federais  diz respeito 

a quase R$ 800 bi,16 ao passo que a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia 

apresentou estimativa do custo efetivo do refinanciamento das dívidas públicas estaduais no 

bojo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estado (PAF), no período 

de 1997 a 2018, na ordem de R$ 396,1 bi, pois a União gastou, em valores atualizados, R$ 

973,9 bi no pagamento dos títulos federais emitidos para o refinanciamento da dívida federativa 

                                                      
14 CASTRO, Olegário Herculano de Aquino; CAVALCANTI, Amaro. Posse de Amaro Cavalcanti. Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 60, pt. 2, v. 96, p. 407-412, 1987. p. 412, grafia adaptada. 
15 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro: teoria da Constituição financeira.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 245. 
16 Os dados foram retirados de exposições da STN e da IFI no âmbito de Seminário ocorrido no IDP em 04 de 
novembro de 2020: INSTITUTO FISCAL INDEPENDENTE; INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO 
PÚBLICO. A crise fiscal dos estados. Webinar. Brasília, 2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YhqrwYecMsA. Acesso em: 05  nov. 2020. 
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e tendo-lhe sido pagos pelos estados aproximadamente R$ 577 bi.17 Após essa estimativa, 

houve a necessidade da instituição do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 

SARS-CoV-2, com significância econômica em torno de R$ 120,2 bi. 

No plano normativo, indicativo relevante consiste na especificação das demandas 

julgadas pelo STF como passivos contingentes percebidos pela União no Anexo de Riscos 

Fiscais da LDO de 2020 (Lei 13.898/2019) ou da LDO de 2021 (Lei 14.116/2020). O Congresso 

Nacional, além de aquiescer com a estimativa constante no Anexo V da Lei 13.898/2019, 

segundo a qual há 163 temas tributários com repercussão geral em trâmite no STF, cujos 

impactos fiscais estimam-se, em um horizonte temporal de um quinquênio, na ordem de 1,14 

trilhão somente em relação à administração direta, e de quase 1,53 trilhões somados todos os 

feitos que impactariam os Orçamentos Fiscal, de Estatais e da Seguridade Social do ente federal, 

foi informado, pelo Poder Executivo, da importância do STF na governança da dívida pública 

federativa. Na mesma lei, identificam-se as ações judiciais correntes na Corte como risco fiscal 

relativo aos haveres e créditos atinentes aos entes federativos sob gestão da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), ao lado da frustração de receitas em virtude do Regime de 

Recuperação Fiscal da LC 159/2017 e do não cumprimento das previsões de receitas. Haveria, 

portanto, 365 contratos geridos pelo órgão fazendário e 31 demandas judiciais com impactos 

avaliados em R$ 26,2 bilhões, sendo essas operações de natureza financeira, cujos efeitos são 

sentidos no endividamento público federal. Igualmente, no âmbito do projeto de LOA de 2021, 

estima-se – somente no plano da União – o pagamento de R$ 55 bilhões em precatórios 

judiciais. Em suma, tornou-se evidente e explícito o relacionamento que os Tribunais guardam 

com a atividade financeira do Estado. 

No entanto, o que essas magnitudes superlativas querem dizer aos juristas, 

notadamente aqueles interessados no direito financeiro? A perplexidade com que lidamos com 

esses valores prima facie incomensuráveis e pouco intuitivos foi expressa de maneira lapidar 

pelo Ministro do STF Ilmar Galvão: “Ouve-se falar tanto em bilhões ultimamente que essa cifra 

restou banalizada, a ponto de ter considerado uma ninharia os três bilhões de reais por quanto 

foi vendida a Vale do Rio Doce, que era um orgulho nacional”.18 Isso porque não só o 

magistrado foi o Relator da ação direta que questionou exatamente a privatização dessa estatal, 

                                                      
17 BRASIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. SECRETAIA ESPECIAL DE FAZENDA. SECRETARIA DE 
POLÍTICA ECONÔMICA. Nota Técnica: o custo efetivo do refinanciamento das dívidas dos estados e a 
evolução de seus indicadores fiscais. 17 jun.  2019. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-
de-conteudo/publicacoes/notas-informativas/2019/ni_o-custo-do-refinanciamento-das-dividas-dos-estados-e-a-
evolucao-dos-seus-indicadores-fiscais.pdf. Acesso em: 22 de janeiro de 2021. 
18 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Intervenção Federal 2.915, Rel. Min. Marco Aurélio e Red. p/ 
Ac. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.02.2003, Publ em DJ 28.11.2003. 
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mas também por tratar-se de um homem público que, antes de ser juiz federal, integrara os 

quadros do Banco do Brasil, tendo sido, ainda, Presidente do Banco do Estado do Acre. Assim, 

a colocação, partindo dele, nos representa. Por evidente, juízes constitucionais na condição de 

intérpretes do Direito consideram a realidade empírica que subjaz às controvérsias judiciais, 

seja por meio de técnicas de interpretação (v.g. testes de necessidade e adequação do princípio 

da proporcionalidade), seja, atualmente, por expressa dicção legal (art. 23 do Decreto-Lei 

4.657/1942). Contudo, isso basta para a resolução de casos concretos? 

Com o fito de melhor delimitar o escopo desta pesquisa, verifico ser comum na 

literatura jurídica a afirmação de uma Suprema Corte ou de uma Corte Constitucional como 

característica essencial do Estado federal, justamente para que esse órgão judicial proceda ao 

arbitramento de contendas federativas e resguarde a repartição de competências 

constitucionais.19 A propósito, foi solução nas ordens constitucionais republicanas a 

identificação do Supremo Tribunal da Federal como arena decisória dos litígios federativos, 

de maneira a promover o equilíbrio das relações institucionais entre União e Estados, desde 

que a controvérsia fosse explícita em categorias depreendidas da gramática jurídica.20 Por essa 

razão, ganha relevo no contemporâneo quadro federativo uma série de preocupações em relação 

ao desempenho institucional do STF na indução do equilíbrio federativo sob a perspectiva do 

direito financeiro. 

Um dos principais problemas extraídos do relacionamento entre o federalismo fiscal 

brasileiro e o Tribunal diz respeito à judicialização da dívida pública dos estados na quadra 

histórica recente, visto que um verdadeiro “federalismo de confronto”, deduzido junto ao STF, 

exsurge como síntese da verticalização, pelas lideranças públicas, cada qual em seu direito, do 

antagonismo entre o “federalismo de ocultação” e o “federalismo de dominação”. São 

encontráveis imputações, das mais diversas, por parte da literatura acadêmica dirigidas à Corte, 

                                                      
19 v.g.: ARAUJO, Luiz Alberto David. O federalismo brasileiro, suas características e a vedação material contida 
no art. 60, § 4º, alínea I. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, ano 5, n. 18, p. 145-
153, jan./mar. 1997. p. 151; HORTA, Raul Machado. As novas tendências do federalismo e seus reflexos na 
Constituição brasileira de 1988. Revista do Legislativo, Belo Horizonte, n. 25, p. 14-25, jan./mar. 1999. p. 14; 
ATALIBA, Geraldo. Federação. Revista de direito público, São Paulo, ano 20, n. 81, p. 172-181, jan./mar. 1987. 
p. 175-176. 
20 “Agora estai comigo. Veio a República; e que fez? Trocando, na denominação desse tribunal, o predicativo de 
justiça pelo qualificativo de federal, não lhe tirou o caráter de tribunal de justiça, inerente, sobre todos, à sua missão 
constitucional; senão que, pelo contrário, o ampliou constituindo nele o grande tribunal da Federação, para 
sentenciar nas causas suscitadas entre a União e os Estados, e em derradeira instância, nos pleitos debatidos 
entre os atos do governo, ou os atos legislativos, e a Constituição”. (BARBOSA, Rui. Obra completas de Rui 
Barbosa: trabalhos jurídicos. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1914. v. 41. t. 4. p. 235. grifos 
nossos) 
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desde “leniente com o descumprimento de contratos”21 até um “federalismo sem juízo”,22 

justificando-se um olhar detido sobre esses conflitos federativos de índole fiscal que dizem 

respeito ao endividamento público subnacional, ao que se transladam do sistema político direto 

para demandas a serem apreciadas pela jurisdição constitucional. 

À luz dessa temática significativa ao direito constitucional financeiro, algumas linhas a 

mais mostram-se necessárias para explicar, com maior acurácia, o contexto desta pesquisa 

doutoral, o que se faz por intermédio de um depoimento pessoal. Refoge-se, portanto, no bojo 

de prelúdio argumentativo, ao roteiro convencional da dogmática jurídica, por sua vez marcado 

por discursos assépticos de modernidade. 

Ao ser indagado, nas imediações do Exame de Qualificação, em torno de uma mesa 

do restaurante “Itamarati”, pelo Orientador acerca do que pretendia com a tese que ora se 

apresenta, isto é, aonde gostaria de chegar, não consegui formular uma resposta satisfatória na 

ocasião, porque certamente não a tinha pronta na cabeça. Após esse questionamento render-me 

meses de desassossego, socorreu-me memória de debate acadêmico de cores fortes entre os 

publicistas Luís Roberto Barroso e Marcelo Neves havido nos idos de 2012, no Auditório 

“Joaquim Nabuco” da Universidade de Brasília, por mim presenciado à época do segundo ano 

de graduação, , do qual me marcou argumento do primeiro de que se decidira cedo na vida a 

escrever para juízes. Quis dizer: apesar de estudar diariamente o direito constitucional em suas 

nuances, ao ensiná-lo na forma impressa tomava como interlocutor médio um magistrado, o 

que pressupõe um jurista suficientemente e de maneira abrangente versado no Direito, porém 

com escassez de tempo e atenção por conta da vocação por decidir, a ponto de dispensar 

conjecturas teóricas impertinentes aos problemas jurídicos imediatamente postos em sua mesa 

de trabalho. 

Convencido da valia dessa ideia, consegui abandonar pretensão de compêndio 

científico relativo ao federalismo fiscal e me explicar o propósito desta tese. Escolhi dedicar-

me, nos anos de doutorado, aos problemas originados dos pronunciamentos do STF acerca da 

dívida pública dos estados federados e seus impactos no desenvolvimento do federalismo fiscal 

no país em sede de redemocratização. Assim, busco proporcionar à comunidade jurídica obra 

que gostaria de ter na minha estante ao escutar pela primeira vez, por telefone, em uma sexta-

feira ao cair da tarde, na voz do companheiro de Assessoria Roberto Dalledone, a propósito de 

uma liminar em mandado de segurança que precisava ser despachada ainda naquele dia com o 

                                                      
21 MENDES, Marcos. O federalismo do avesso. In: SALTO, Felipe Scudeler; PELLEGRINI, Josué Alfredo. 
Contas públicas no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 109-132. 
22 SCAFF, Fernando Facury et al. (org.). Federalismo (s)em juízo. São Paulo: Noeses, 2019. 
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Ministro do STF, Luiz Edson Fachin, sob o risco de perecimento do direito. Cuidava-se da “tese 

de Santa Catarina”, secundada por parecer do Ministro aposentado do STF, Ayres Britto, sobre 

a qual nunca ouvira falar, sendo, afinal, resumível em um argumento pela incidência de juros 

simples nos contratos de refinanciamento das dívidas públicas celebrados entre a União e os 

Estados. 

Nas semanas e meses subsequentes, fomos capturados por uma discussão equivalente 

a algumas centenas de bilhões de reais, a qual se suponha conclusa na década em que nasci, a 

de noventa. Não se tratou de façanha simples em momento político de vertigem social, dado 

que concomitantemente tramitava um processo de afastamento presidencial, judicializado em 

diversos aspectos, e dois outros feitos judiciais que apartaram de suas funções presidentes das 

Casas do Congresso Nacional, sendo um deles exitoso. Desde o primeiro semestre de 2016 até 

a presente data, não havia me desincumbido de formalizar as ideias acumuladas a tempo de 

colocá-las na estante, enquanto bateram à porta do Brasil (i) uma intervenção federal em ente 

estadual, parcialmente motivada por razões financeiras, (ii) a formatação de um regime de 

recuperação fiscal dos estados e Distrito Federal, posteriormente revisado, e (iii) algumas 

suspensões, por via judicial, das dívidas públicas estaduais, inclusive em nome do combate a 

uma calamidade pública com relevância global de conotação sanitária. Na verdade, uma das 

percepções mais desconcertantes no curso desta pesquisa é a de que o STF já estivera nessa 

mesma situação antes, apesar de eventual ingenuidade de pensar-se inédito. 

Explicado isso que nos provocou, presentemente melhor respondo a quem me orienta 

e aos demais interessados em direito financeiro. Em suma, o objetivo imediato deste contributo 

acadêmico é auxiliar a todos os envolvidos, litigantes e juízes, nas próximas oportunidades que 

esse aspecto conflituoso do pacto federativo emergir da latência por competência da Advocacia 

pública ou pelas necessidades da política. Creio, por conseguinte, tratar-se de debate 

constitutivo e inconcluso, seja pela sua manifestação iterativa na agenda constitucional, seja 

pela consciência de sua presença como causa motivadora de múltiplas demandas deduzidas 

cotidianamente perante o STF, a quem tiver olhos de ver e paciência de sentir. 
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Problema e tese 

“(...) o endividamento descontrolado representa um 
exercício da autonomia às avessas, permitindo verdadeira 
‘socialização da gestão fiscal irresponsável’, uma vez que 
o desequilíbrio financeiro de um ente federativo seria 
suportado pela União, com efetivo prejuízo dos demais 
entes.”23 

(Alexandre de Moraes) 

Contextualizada a importância da tese em minha leitura, o problema a ser discutido 

consiste no desempenho institucional do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de Tribunal 

da Federação, quanto às controvérsias constitucionais relacionadas ao endividamento público 

estadual. Na forma de indagação: sob a égide da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal 

Federal concorreu para o exaurimento da capacidade de financiamento dos entes estaduais, 

fornecendo bases jurídicas para comportamento fiscal imprudente? Dito de outra forma, 

pergunta-se: qual é o papel constitucional da Corte nos conflitos fiscais federativos que 

envolvem a dívida pública federativa?  

  Formula-se, a propósito, tese segundo a qual o STF atuou de forma pendular, ora 

centrífuga, ora centrípeta, no que diz respeito à descentralização de poderes e recursos entre 

os níveis federativos, desde a promulgação da Constituição da República de 1988, em relação 

à dívida pública federativa.  

  Explico. No âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, tornou-se comum, na 

literatura de ciências sociais, a constatação de que a Corte chancelou os marcos normativos que 

traduziram as opções de política econômica de verniz federativa produzidas pelos Poderes 

eleitos da União, logo prestou deferência às escolhas das lideranças federais, à luz do premente 

objetivo de estabilização macroeconômica do Estado federal. No entanto, em sede de ações 

individuais pulverizadas, veículos de conflitos federativos verticais, estudos mais recentes 

afirmam que as diretrizes do Tribunal incentivaram políticas fiscais perdulárias dos estados 

mais endividados, ao evitar sua inscrição em cadastros restritivos de crédito mantidos pelas 

autoridades federais, impor fato positivo à União consistente em prestação de garantia em 

operações de crédito e impedir a aplicação de sanções financeiras institucionais decorrentes do 

arcabouço fiscal. Com essa permissibilidade jurídica, resultou possível o aumento do estoque 

da dívida pública estadual, em prejuízo do Tesouro Nacional, haja vista as realizações de novas 

                                                      
23 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.238, rel. min. 
Alexandre de Moraes, tribunal Pleno, j. 24.06.2020, Publ. em DJe 15.09.2020, p. 126. 
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contratações de empréstimos ou a falta de observância de cláusulas contratuais previamente 

subscritas. Nesse contexto, pode-se dizer que o STF desempenhou papel central em situações 

de resgate financeiro dos entes federativos pela União, em cenário de crise fiscal. 

  Adotada como bússola essa premissa de raciocínio, constrói-se tríplice hipótese para 

explicar essa variância atitudinal, estratégica ou legal por parte da Corte. Provisoriamente, 

compreende-se haver, em sede de jurisdição constitucional, no particular universo da 

judicialização da dívida pública federativa (i) um problema de enquadramento decisório das 

controvérsias constitucionais junto ao STF, agravado por (ii) dificuldades de instrumento 

processual e (iii) constrições temporais próprias de crises fiscais. Na primeira dimensão, as 

resultantes jurisdicionais variariam de acordo com a decisão que se coloca em frente ao juiz 

constitucional, seja uma ênfase macrojurídica nas ações individuais travadas entre a União e 

um Estado específico, seja outra macrojurídica, na qual se percebe em xeque toda a ordenação 

fiscal federativa. Ao lado disso, na segunda dimensão, conflitos federativos verticais tenderiam 

a ser resolvidos em favor do controle federal, quando submetidos em controle abstrato de 

constitucionalidade, ou da autonomia estadual, ao  obedecerem ao procedimento ordinário das 

ações cíveis originárias. Enfim, em uma crise fiscal, as evidências de colapso do aparato estatal 

tenderiam a favorecer individualidades do ente em pior situação, enquanto, em tempos normais, 

as soluções uniformes gestadas pelo governo federal seriam respeitadas.  
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Método e Marco teórico 

“(...) um vazio que vai do desconhecimento à rejeição, e 
quanto tênues construções metodológicas se avizinham 
das atividades de estudo, a técnica engessada das 
fórmulas acabadas torna o método um tema perdido no 
ar. Isso tem uma razão de ser.”24 

(Luiz Edson Fachin) 

Em sede de marco teórico, adota-se uma concepção epistemológica da dogmática 

jurídica que se adjetiva como inclusiva, na medida em que se pressupõe uma multiplicidade de 

perspectivas de estudo do direito, quando da elaboração de respostas aos problemas 

socioinstitucionais colocados.25 Nessa linha, compartilha-se de saída metodológica de verniz 

qualitativa baseada em pesquisa teórica com referências empíricas. Tendo em consideração o 

entendimento de que a racionalidade jurídica permite a coexistência e a conexão entre projetos 

teóricos de natureza positivo-descritiva e normativa, defende-se que esta pesquisa insere-se em 

esforço de criação de uma ampla área de concentração de estudos jurídicos sobre a correlação 

entre direito financeiro, princípio republicano e direitos fundamentais no âmbito de 

importantes desafios constitucionais na realidade brasileira.26  

Além de paradigma vertido na ideia de um “Orçamento Republicano”, também nos 

inspira como arcabouço normativo para a dicção de condutas ao federalismo fiscal a “Teoria 

da Constituição Financeira”, passível, inclusive, de tradução em critérios de decisão em 

jurisdição constitucional. A esse respeito, defende-se a pertinência no texto constitucional de 

um modelo de federalismo fiscal cooperativo e equilibrado, fundado no princípio legitimador 

da solidariedade financeira, espacialidade em que se desdobra um processo de descentralização 

administrativa e financeira movido por cooperação e controle entre os entes federativos, sem 

olvidar-se da persecução da unidade econômica nacional.27 

Quanto à metodologia, no curso do doutorado procedeu-se a um conjunto de técnicas 

de pesquisa jurídica. De saída, foi possível realizar revisão de literatura, disponível em língua 

portuguesa, castelhana, inglesa, italiana, alemã e francesa, mediante sucessivas estadas 

                                                      
24 FACHIN, Luiz Edson. Limites e possibilidades do ensino e da pesquisa jurídica: repensando paradigmas. 
Argumenta Journal Law, Jacarezinho, n. 1, p. 25-34, jan. 2013. p. 27. 
25 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Celso 
Bastos Editor/Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 2001.  
p. 32-33. 
26 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre direito financeiro, 
república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 39. 
27 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro: teoria da Constituição financeira.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 260 e ss. 
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doutorais, ao longo de 2019, na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, sob a orientação do 

Professor Wolfgang Kahl, e no Max-Planck-Institut für Ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht, ambos em Heidelberg, Alemanha, bem como – no mesmo país – no Max-Planck-

Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, sob orientação do Professor Wolfgang Schön, 

em Munique, ao passo que igual infraestrutura de pesquisa pode ser usufruída no Gruppo di 

ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo e comparato (Dipec) da Università degli Studi 

di Siena, sob orientação do Professor Andrea Pisaneschi, além das Bibliotecas da Faculdade de 

Direito do Largo de São Francisco na Universidade de São Paulo e do Supremo Tribunal 

Federal, no período de 2018 a 2021. 

Igualmente, uma série de entrevistas semidirigidas e livres foram realizadas com 

Ministros do STF e do STJ, assessores de Ministros do STF, advogados públicos, integrantes 

da burocracia federal e estadual com expertise econômica, orçamentária, contábil, tributária ou 

fazendária, juízes federais, professores universitários de direito financeiro, entre outros, de 

modo a compreender a dinâmica da judicialização da dívida pública federativa e as crenças que 

movem os atores mais importantes na temática da tese. 

Enfim, outra parte mais significativa da contribuição da tese para o direito financeiro 

verteu-se em pesquisa jurisprudencial referente ao STF. Esse método consiste em perquirição 

científica, orientada por metodologia especialmente construída em torno de sua função, isto é, 

com a finalidade de apresentar respostas às indagações da tese a partir de análise de julgados 

relevantes ao tema do endividamento público estadual.28 Repisa-se que essa forma de proceder 

possibilita avaliar cientificamente os temas submetidos a juízo, a qualidade e a quantidade dos 

argumentos expostos pelas correntes vencedora e vencida, a dinâmica institucional do órgão 

julgador, os impactos da jurisprudência, os aspectos processuais das decisões e a influência 

recíproca entre tribunais. Segue-se, a propósito, o fluxo de pesquisa jurisprudencial de Palma, 

Feferbaum e Pinheiro.29 

Vista essa maneira de estruturação cronológica, os principais instrumentos de pesquisa 

jurídica aqui empreendidos foram a delimitação da questão controvertida, além de rigorosa 

seleção da composição e do conteúdo referente à amostra estatística selecionada. Quanto à 

                                                      
28 PALMA, Juliana Bonacorsi de; FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, Victor Maciel. Meu trabalho precisa de 
jurisprudência? Como posso utilizá-la?. In: FEFERBAUM, Marina; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. 
Metodologia da pesquisa em direito: técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses. 
São Paulo: Saraiva, 2019. p. 99-128. p. 101/103. 
29 PALMA, Juliana Bonacorsi de; FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, Victor Maciel. Meu trabalho precisa de 
jurisprudência? Como posso utilizá-la?. In: FEFERBAUM, Marina; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. 
Metodologia da pesquisa em direito: técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses. 
São Paulo: Saraiva, 2019. p. 99-128. p. 109. 
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primeira ação, embora não haja clivagem por classe processual, o recorte metodológico 

proposto tem os seguintes aspectos: (i) institucional (julgados individuais e colegiados do STF); 

(ii) temático (lides federativas relativas à dívida pública estadual); e (iii) temporal (período de 

análise de 1988 a 2020, sem quebra de linearidade).30 Com base nisso, todos esses são 

justificados pelos problemas de pesquisa , notadamente a influência do STF no sistema federal 

e o perfil de ações, razões e conclusões propiciadas pela judicialização da dívida pública 

federativa. Em relação à segunda vertente, a composição dos julgados selecionados tem a ver 

diretamente com a problematização proposta nesta tese, centrada, portanto, nas renegociações 

do endividamento estadual e no respectivo papel do STF para desencadear ou encerrar esses 

processos financeiros, além, por evidente,31 da escassez de recursos e da conveniência dessa 

metodologia no tempo limitado que rege um doutoramento em direito financeiro. 

Outra nota metodológica que exige referência diz respeito ao universo de casos 

selecionados, haja vista que se assume respectivo caráter heurístico do seu estudo. Assim,  

investigou-se, com maior ou menor intensidade, mais de três centenas de feitos das mais 

diversas classes processuais típicas das competências originária e recursal do Tribunal, a 

“população estatística” desta pesquisa. A propósito, citam-se, pela maior frequência durante o 

estudo, as ações diretas de inconstitucionalidade (ADI), as ações cíveis originárias (ACO), os 

mandados de segurança (MS), os recursos extraordinários (RE), as simples petições (Pet), as 

ações cautelares (AC) e as noviças tutelas provisórias antecedentes (TPA).32 No curso do 

terceiro capítulo, serão esmiuçadas aproximadamente catorze dezenas de demandas. 

Dessa forma, os casos selecionados foram extraídos de “pesquisa livre” no (a) banco de 

                                                      
30 “Em geral, quando o assunto envolve matéria constitucional, os recortes temporais tomam como base o período 
de 1988, quando foi promulgada a vigente Constituição Federal, até a data do estudo”. (PALMA, Juliana Bonacorsi 
de; FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, Victor Maciel. Meu trabalho precisa de jurisprudência? Como posso 
utilizá-la?. In: FEFERBAUM, Marina; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Metodologia da pesquisa em direito: 
técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 99-128. 
p. 110) 
31 Embora não tão evidente a ponto de me fazer incidir no erro doutoral da abrangência, prontamente reparado 
pelo orientador desta tese antes do exame de qualificação. Recomenda-se, por e para todos os colegas de Arcadas, 
o “teste fôlego-suficiência” exposto por Palma, Feferbaum e Pinheiro: “Considere a composição da amostra na 
delimitação do problema. Aplique o teste fôlego-suficiência. O pesquisador deve buscar combinar em sua pesquisa 
um número de decisões que ele efetivamente consiga trabalhar (fôlego), mas que também seja adequado para 
responder à pergunta lançada (suficiência)”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de; FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, 
Victor Maciel. Meu trabalho precisa de jurisprudência? Como posso utilizá-la?. In: FEFERBAUM, Marina; 
QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Metodologia da pesquisa em direito: técnicas e abordagens para elaboração 
de monografias, dissertações e teses. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 99-128. p. 111) 
32 De acordo com a Resolução 604/2017, há múltiplas formas de acessar o STF, por meio de 40 classes processuais 
(AC, ACO, ADC, ADI, ADO, ADPF, AI, AImp, AO, AOE, AP, AR, ARE, AS, CC, Cm, EI, EL, Ext, HC, HD, 
IF, Inq, MI, MS, Pet, PPE, PSV, Rcl, RE, RHC, RHD, RMI, RMS, RvC, SIRDR, SL, SS, STP e TPA), 5 incidentes 
apartados (Aas. IVC, IFa, Ops, SPer), 7 incidentes processuais (EE, CS, EFP, EP, Extn, IAC e TPI) e 4 recursos 
internos (AgR, ED, EDv e EI). Ou seja, há atualmente 56 instrumentos processuais distintos de competência do 
STF. 
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dados da jurisprudência do STF33 e nos (b) sistemas informáticos do STF-Digital e do e-

Decisão, com uma série de expressões e termos, bem como por (c) solicitação de consulta ao 

setor administrativo responsável pela difusão de jurisprudência,34 (d) sistematização por 

motivos pessoais dos casos mais relevantes para o cotidiano laboral e (e) outras bases de dados 

oficiais ou acadêmicas relativas ao STF, como são os casos do projeto Corpus927, desenvolvido 

pela Enfam,35 além da (f) coleção compiladora do repertório jurisprudencial feita pelo próprio 

STF, intitulada “A Constituição e o Supremo” – rotineiramente atualizada no formato digital36 

e em sua sexta edição na forma impressa – e demais publicações oficiais do Tribunal, como, 

por exemplo, a série “Memória Jurisprudencial”. Também nesse gênero foram objeto de 

consulta (g) os Informativos do STF, incluídas as publicações temáticas,37 e (h) os 

levantamentos da Coordenadoria de Biblioteca do Tribunal,38 dos quais se destacam os 

realizados para audiências públicas ou a respeito das competências legislativas da União, dos 

estados e dos municípios.39 Recentemente, fruto da orientação de internacionalização do STF, 

registram-se publicações em língua inglesa também consultadas.40 Esse conjunto de ações 

investigativas originaram um banco de dados próprio em formato eletrônico.41  

Por outro lado, as fontes de triangulação científica para alcançar a definitiva “amostra 

estatística” foram as referências bibliográficas constantes de (i) contributos científicos 

presentes na revisão de literatura sobre STF e federalismo fiscal e (ii) outras obras individuais 

                                                      
33 Quanto a eles, valem as críticas de Veçoso e outros, à luz do princípio da transparência, ao analisar as bases 
eletrônicas do STF e do STJ sob as chaves analíticas de uma matriz base e outra de operadores booleanos: 
VEÇOSO, Fabia Fernandes Carvalho et al. A pesquisa em direito e as bases eletrônicas de julgados dos tribunais: 
matrizes de análise e aplicação no supremo tribunal federal e no superior tribunal de justiça. Revista de Estudos 
Empíricos em Direito, v. 1, n. 1, p. 105-139, jan. 2014, p. 114-120. 
34 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaEmail/criarSolicitacaoEmail.asp. Acesso em: 1  out. 
2020. 
35 Disponível em: http://corpus927.enfam.jus.br/. Acesso em: 1  out. 2020. 
36 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/. Acesso em: 1  out. 2020. 
37 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Informativos STF 2014-2018 [recurso eletrônico]: teses e 
fundamentos: direito financeiro. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2019. 
38 Pela conexão com o tema do endividamento público subnacional, cita-se, por todos, o levantamento sobre 
Intervenção Federal: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO. 
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA. Intervenção Federal: bibliografia, legislação e jurisprudência 
temáticas. Brasília: STF, 2010. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/bibliotecaConsultaProdutoBib
liotecaBibliografia/anexo/Intervencao_Federal_jun2010.pdf. Acesso em: 1  out. 2020. 
39 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SECRETARIA DE ALTOS ESTUDOS, PESQUISAS E 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO. COORDENADORIA DE BIBLIOTECA. Competência Legislativa da União, 
dos Estados e dos Municípios: bibliografia, legislação e jurisprudência temática. Brasília: STF, 2020. 
40 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SECRETARIA DE ALTOS ESTUDOS, PESQUISAS E 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO. COORDENADORIA DE BIBLIOTECA. Case Law Compilation [recurso 
eletrônico]: Covid-19. Brasília: STF, 2020. 
41 Em decorrência não só das boas práticas científicas, dado que esta é uma construção coletiva e colaborativa, 
mas também pelo caráter gratuito (para o subscritor, e não para a sociedade, fique claro) do ensino superior 
usufruído na Universidade de São Paulo, pretende-se publicizá-lo para quem dele se aprouver possa, assim que a 
competência técnica e o tempo se fizerem presentes. 
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ou coletivas nas áreas de direito financeiro e constitucional, sendo (ii-a) algumas delas providas 

de bancos de dados abertos aos interessados42 e (ii-b) em outros casos fez-se contato com o 

autor para solicitar compartilhamento às bases desenvolvidas em pesquisas pretéritas,43 (iii) 

congressos acadêmicos frequentados concomitantemente aos anos de doutoramento, além de 

(iv) entrevistas abertas, semiestruturadas e questionários conduzidos para aferir a 

representatividade da amostragem. 

Ao invés de uma sistematização por classes processuais,44 preferiu-se desenvolver o que 

aqui se denomina de versões argumentativas sobre as controvérsias mais pertinentes que, tal 

como ondas ou ciclos, movimentaram periodicamente o aparato judicial. Em equivalência, 

cuida-se de estratégia secundária ou complementar de pesquisa identificada como estudos de 

casos, vertidos, por sua vez, em eventos, contextos, casos e unidades de análise, ante o fato de 

esta tese adotar múltiplos métodos em abordagem epistemológica inclusiva, ou seja, a técnica 

“pode também funcionar como subsídio, o apoio empírico, para um novo momento no percurso 

da pesquisa: a ‘generalização analítica’”.45 

Igualmente, entende-se pertinente explicitar que, para os comentários de decisões, 

utilizou-se de método desenvolvido por Monebhurrun, com o fito de, sob uma perspectiva 

jurídica, convencer de nosso argumento sobre o interesse, a relevância e a utilidade de cada 

decisão selecionada em comparação  com jurisprudência anterior, no particular, e com o 

ordenamento jurídico, em geral.46  

Nesse contexto, a título de facilitar a compreensão do leitor em relação aos 

                                                      
42 CANELLO, Julio. Ações diretas no Supremo Tribunal Federal (1988-2015). Harvard Dataverse, v. 2. 
Disponível em: https://doi.org/10.7910/DVN/8WV3A4. Acesso em: 03 nov. 2020; COSTA, Alexandre Araújo; 
BENVINDO, Juliano Zaiden. A quem interessa o controle concentrado de constitucionalidade?: o 
descompasso entre teoria e prática na defesa dos direitos fundamentais. Relatório de Pesquisa financiada pelo 
CNPq (2011-2013). Disponível em: https://novo.arcos.org.br/a-quem-interessa-o-controle-concentrado-de-
constitucionalidade/. Acesso em: 03 nov. 2020; SILVA, Jefferson Mariano. Jurisdição Constitucional no Brasil 
(1966-2017). Harvard Dataverse, v. 2. Disponível em: https://doi.org/10.7910/DVN/WWPYNC. Acesso em: 03  
nov. 2020. 
43 Cuida-se, por exemplo, de planilha Excel desenvolvida por ocasião de pesquisa sobre ACOs: ECHEVERRIA, 
Andrea de Quadros Dantas. O árbitro da federação pode influenciar o jogo do resgate?: o impacto da 
jurisprudência federalista do STF na crise fiscal dos estados brasileiros. 2019. Tese (Mestrado em Direito) – Centro 
Universitário de Brasília, Brasília, 2019. 
44 Esse houvera sido o primeiro intento deste candidato a doutorado, uma vez que o título do trabalho (que refletia 
o tema) era “Tribunal da Federação e Conflitos Fiscais Intergovernamentais: a função do Supremo Tribunal 
Federal no federalismo fiscal”. 
45 MACHADO, Maíra Rocha. Estudo de caso na pesquisa em Direito. In: FEFERBAUM, Marina; QUEIROZ, 
Rafael Mafei Rabelo. Metodologia da pesquisa em direito: técnicas e abordagens para elaboração de 
monografias, dissertações e teses. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 311-334. p. 330. Ademais, essa autora conceitua 
“o estudo de caso como estratégia metodológica de construção de um objeto empírico muito bem definido e 
específico, potencialmente revelador de aspectos e características de uma problemática que não seriam facilmente 
acessados por intermédio de outras estratégias.” (Ibid., p. 314.) 
46 MONEBHURRUN, Nitish. Manual de metodologia jurídica: técnicas para argumentar em textos jurídicos. 
São Paulo: Saraiva, 2015. p. 85-88.  
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desenvolvimentos da jurisprudência do STF, também serão utilizados como proxy 

metodológico os elementos recomendados, em sede regimental, a todos os patronos de causas 

perante a Corte, a despeito de essa auspiciosa experiência ter se perdido nos regimentos internos 

posteriores ao de 1940.47 No mesmo ensejo criativo das súmulas do STF, emenda regimental, 

aprovada em 21 de agosto de 1963, inseriu capítulo no RISTF/40 para recomendar a todos 

aqueles que apresentassem peças ao Tribunal para que nelas incluíssem, em capítulos ou 

parágrafos separados, pelo menos oito elementos: (i) exposição, com relatório sucinto dos fatos 

e incidentes processuais; (ii) cabimento – natureza da peça e norma jurídica em que se apoia; 

(iii) oportunidade – requisitos processuais formais (por vezes, esse elemento será ignorado, 

uma vez que o objetivo é analítico-acadêmico, e não decisório); (iv) decisões ou atos invocados 

em citação precisa; (v) questões apresentadas, como as teses ou proposições de direito 

sustentadas, enunciadas separadamente, em forma sucinta, podendo ser referidas às 

particularidades do feito; (vi) direito aplicável, com a indicação das normas jurídicas que a 

parte considere aplicáveis ao caso; (vii) precedentes judiciais, indicando os julgados que o 

litigante considere favoráveis à sua sustentação; e (viii) argumentação, onde se demonstram as 

proposições ou teses afirmadas e a legitimidade da pretensão jurídica da parte. 

A cada caso reputado pertinente, entendeu-se importante a condução de (a) uma fase 

preparatória, na qual se contextualizou o problema jurídico enfrentado, o que perpassou por 

aproximação normativa e jurisprudencial referente à parcela do ordenamento constitucional 

pertinente ao crédito público. A resultante foi a sintetização do julgamento em formato de 

fichamento, o qual será transladado, quando conveniente, ao corpo da tese.48 Com essa 

                                                      
47 “8) Recomendações aos advogados sobre a maneira mais cômoda de apresentar suas alegações ao Supremo 
Tribunal, com o que procuramos facilitar o estudo dos autos, pelos Ministros, sem a obrigatoriedade que sobre a 
mesma matéria impõe a Corte Suprema dos Estados Unidos (emenda de 28-8-63, Diário da Justiça, cit.)”. (LEAL, 
Victor Nunes. Atualidade do Supremo Tribunal Federal. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 
78, p. 453-459, jul. 1964. nota de rodapé 15, p. 457) 
48 Em consonância com as diretrizes do jurista citado, essa técnica de fichamento do caso inclui necessariamente 
a identificação do (a) órgão julgador, (b) da data do julgamento e (c) das partes em disputa, bem como (d) a 
descrição dos fatos, (e), o andamento processual, (f) os argumentos dos litigantes e  (g) o problema jurídico 
submetido ao juízo, além da (h) conclusão adotada por este. A título de curiosidade prática de quem já assessorou 
alguns Ministros do STF, esse esquema conceitual não foge muito do dossiê (no jargão: espelho ou pastas do caso, 
por vezes no diminutivo e em referência à impressão das “peças essenciais” do processo) que um Assessor, no 
âmbito de um gabinete, ou a Secretaria do Plenário ou da Turma, no bojo do Tribunal, após pedido de inclusão em 
pauta dirigida pelo Relator, usualmente formulam aos julgadores, ressalvadas idiossincrasias pessoais, em razão 
do volume de trabalho semanalmente experimentado, que se traduz em mais de vinte horas em sessões de 
julgamento para aqueles que cumulam os afazeres da Corte e do TSE ou CNJ. Revela-se essa prática administrativa 
para comprovar a justeza do método, além de aquela já ser facilmente constatável pelos causídicos habituais ou 
semanalmente em TV aberta pelos espectadores mais atentos. Ademais, em capítulo dedicado a capacitar 
pesquisadores do Direito a organizar a informação jurisprudencial, as autoras fazem referência ao uso das fichas 
de leitura especialmente elaboradas para análise de jurisprudência (ou, em inglês, Case Brief), o que se passou a 
utilizar nesta pesquisa nos casos mais proeminentes: “O Case Brief nada mais é do que uma ficha de leitura 
especialmente elaborada para registro e análise de informações de jurisprudência. Trata-se de uma ficha que 
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ordenação da pesquisa, por intermédio da qual procedeu-se  à problematização (ângulo 

escolhido pelo pesquisador para examinar um assunto específico) da controvérsia jurídica 

(querela dos litigantes deduzida em gramática do Direito e, por isso, sujeita a decisão de um 

terceiro imparcial, o tribunal), intencionou-se gerar maior objetividade e segurança 

intersubjetiva das comunicações científicas produzidas em seguida, de acordo com padrões de 

rigor científico na ordem do discurso (b - fase escrita).49 

Por se reputar desprovido de maior sentido prático no escopo estrito desta tese, não se 

tomou partido da divisão epistemológica entre estudos preditivos ou descritivos nas ciências 

sociais aplicadas, porque se compreendeu, desde o projeto de pesquisa submetido a exame 

público, que, no campo de estudo do federalismo fiscal, importam mais as questões de como os 

atores se comportam, como se criam as instituições e como estas se mantêm ao longo do tempo, 

mesmo em contextos assimétricos de associação de poderes. Igualmente, argumenta-se que um 

projeto normativo exige necessariamente o diagnóstico do real, com vistas a pensar uma vida 

pública por meio da engenharia de instituições e normas. Dito de outra forma, com fundamento 

no pensamento de Ferejohn e Pasquino, “sob um certo ponto de vista, já existe uma conexão 

próxima entre os projetos normativo e positivo na teoria política. Quem prescreve uma ação 

deve ser capaz de antecipar suas consequências relevantes em termos normativos..50 Impende, 

ainda, registrar que a progressiva constatação de que há uma imbricação entre as dimensões 

prescritiva e descritiva nas ciências sociais aplicadas também se nota no Direito, como se 

depreende da proposta de Humberto Ávila pela superação, na doutrina tributarista, de um 

formalismo metodológico em prol de um estruturalismo argumentativo.51 

Assim, acredita-se na conveniência da conjunção dessas funções, mediante a 

representatividade da população e amostra em escopo estatístico, ainda com auxílio da técnica 

de estudos de casos, porquanto isso permitirá que se passe ao largo da controvérsia típica do 

                                                      

contém informações relevantes sobre a decisão judicial analisada e já incorpora os critérios de análise definidos 
pelo autor”, assim listam (a) nome e número da ação, (b) identificação do órgão julgador e relator, (c) das partes 
envolvidas ou a indicação de sua situação nos polos processuais, (d) data da decisão, (e) fatos relevantes, (f) 
histórico processual com informações sobre outras decisões judiciais relacionadas ao mesmo caso, (g) resultado, 
expresso pelo dispositivo da decisão, (h) sistematização dos principais argumentos e (i) indicação de que a decisão 
tenha sido tomada por unanimidade ou maioria, caso em colegiado. PALMA, Juliana Bonacorsi de; 
FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, Victor Maciel. A organização da informação jurisprudencial. In: 
FEFERBAUM, Marina; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Metodologia da pesquisa em direito: técnicas e 
abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 247-248. 
49 MONEBHURRUN, Nitish. Manual de metodologia jurídica: técnicas para argumentar em textos jurídicos. 
São Paulo: Saraiva, 2015.  
50 FEREJOHN, John; PASQUINO, Pasquale. A teoria racional na ciência política: conceitos de racionalidade em 
teoria política. Tradução Eduardo Cesar Marques. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 16, n. 
45, fev. 2001. 
51 ÁVILA, Humberto. Função da ciência do direito tributário: do formalismo epistemológico ao estruturalismo 
argumentativo. Revista Direito Tributário Atual, v. 29, p. 181-204, 2013. 
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ramo cognitivo “Direito e Política”, precisamente da Política do e no Judiciário (Judicial 

Politics ou Politics and Courts), marcado por confrontos entre modelos legalista, atitudinal e 

estratégico.52 Em uma generalização forçada, a partir de revisão de literatura a seguir 

empreendida, poderia-se argumentar que, nos estudos sobre federalismo e jurisdição 

constitucional, os cientistas políticos e os economistas do setor público importaram-se menos 

do que o necessário com os métodos decisórios da Corte, quando comparados com os resultados 

das decisões e, por consequência, com seus impactos no sistema político.  

Para explicar melhor esse ponto, adota-se o caso do federalismo canadense como 

referencial. Gerald Baier descreve como senso comum dos politólogos a concepção de que os 

níveis intergovernamentais iriam primeiro negociar, à luz da maximização de seus interesses, 

ao invés de submetê-los a um “jogo de soma zero” (processo judicial). Nesse cenário, aquele 

interessado nos caracteres fundamentais do sistema federal canadense não olharia para as 

decisões de sua Suprema Corte, seja pelo decréscimo de influência na questão, seja pela pouca 

fé depositada nos métodos de tomada de decisão empregados pelo órgão, tendo em vista que 

esses seriam demasiadamente formais e pouco realistas. No entanto, esse cenário alterou-se a 

partir da obra de James Mallory,53 que propôs uma nova compreensão das decisões 

jurisdicionais na condição de variáveis dependentes, as quais interagem com outras forças 

políticas no desenho da federação do Canadá. Todavia, ainda para Baier, ao enxergar dessa 

forma o fenômeno judicial, passou-se da “armadilha do formalismo” – na qual a decisão 

decorreria de mera dedução lógica – para o outro extremo da ideologização, polo no qual se 

entende que os juízes simplesmente maximizam os resultados de suas ações a partir de suas 

preferências políticas. Não vinculados à lei e às constrições do discurso judicial, importava 

pouco a fundamentação judicial, sendo o impacto político dos julgamentos o mais relevante 

para o pesquisador. No entanto, esse autor compreende no institucionalismo histórico um 

                                                      
52 “O chamado ‘modelo atitudinal’ foi desenvolvido originalmente para explicar o comportamento dos juízes da 
Suprema Corte dos EUA. Segundo o modelo, considerando aspectos do fundamento da instituição – em especial, 
(i) suas garantias de independência no cargo, (ii) a possibilidade de escolher livremente quais casos julgar, (iii) a 
multiplicidade de respostas juridicamente possíveis nos casos que chegam à Corte –, as decisões desses juízes 
podem ser entendidas como a expressão sincera de suas preferências morais e políticas e valores ideológicos. Em 
resposta a essa literatura, a partir dos anos 1990 começa a ser desenvolvido um conjunto de estudos em torno de 
um ‘modelo estratégico’ de comportamento judicial. Nessa perspectiva, embora a ideologia e as crenças políticas 
e morais dos juízes ainda sejam relevantes, elas não encontram expressão sincera na decisão judicial. Em vez disso, 
ao decidirem, juízes vão levar em conta o comportamento de outros atores dentro (seus colegas) e fora do tribunal 
(os outros poderes e os tribunais inferiores, por exemplo), de modo que terão que modular suas preferências diante 
dessas restrições do ambiente em que precisam decidir”. (ARANTES, Rogério Bastos; ARGUELHES, Diego 
Werneck. O estado da arte da pesquisa sobre o Supremo Tribunal Federal. In: MAFEI, Rafael; FEFERBAUM, 
Marina (org.). Metodologia da pesquisa em Direito: técnicas e abordagens para elaboração de monografias, 
dissertações e teses. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. nota de rodapé 10, p. 443.) 
53 MALLORY, James. Social credit and the federal power in Canada. 2. ed. Toronto: University of Toronto 
Press, 1977. 
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meio-termo, pois, como método, não é ingênuo a respeito do papel do realismo judicial, mas 

também não se permite o reducionismo quanto à importância do raciocínio jurídico no 

desenvolvimento das interpretações constitucionais e políticas pelo olhar da Corte. Em suma, a 

argumentação jurídica remanesce à frente e no centro da nova abordagem institucional dirigida 

às Cortes.54 

Igualmente, adota-se premissa de que as escolhas metodológicas feitas nesta tese 

permitem a superação de outro problema advindo da Política Comparada (Comparative 

Politics) ou do Direito Constitucional Comparado, ramos nos quais graceja o dilema sobre os 

méritos e deméritos das análises incidentes sobre amostras pequenas ou grandes (small- ou 

large-N). Trata-se de referência ao espaço amostral estudado, o que, em linguagem clara, 

significa a quantidade de julgados de um tribunal examinada em ensaio acadêmico.  

Comunga-se, nesse aspecto, do entendimento de Kapiszewski, esposado no âmbito de 

sua tese a respeito da interação em temas de governança econômica e contexto de transição 

democrática entre Poderes Eleitos e a cúpula do Judiciário de dois países, a Argentina e o Brasil. 

A autora justificou o emprego de uma técnica de meio termo, a qual denominou “N 

intermediário” (intermediate-N), por constatar que a maioria dos estudos sobre as Cortes 

Superiores da América Latina são qualitativos e small-N. Nesse caso, o embasamento desse 

tipo de contributo em pequeno quantitativo de casos, por vezes selecionados sem sistemática, 

de acordo com as preferências do pesquisador, levanta preocupações sobre a validade interna 

de suas alegações, bem como torna de difícil prova hipóteses mais complexas. Por outro lado, 

os estudos large-N são dotados de amostragens compostas por milhares de votos dos Ministros 

das Cortes Superiores, logo possuem como vantagens: (i) objetivos teóricos claros; (ii) relações 

precisas entre variáveis e argumentos avançados que são falseáveis; e (iii) generalizações que 

podem ser determinadas. Contudo, por razões práticas, esses estudiosos não escrutinizam o 

contexto em que se processou e julgou determinado caso sensível. Assim, não explicam o 

conteúdo e a intensidade das decisões das Cortes nessa amostra ou o nível de seu cumprimento 

por parte dos destinatários das ordens judiciais. Em síntese, o estudo de meio termo, a partir de 

uma quantidade intermediária de julgados, permitiria à cientista política em comento 

capitalizar-se com as vantagens de ambos os métodos. Ou seja, poderia prestar detida atenção 

nas múltiplas dimensões dos julgados, como `nos argumentos jurídicos levantados, nos 

detalhes políticos em jogo, além de seu contexto legal, político e institucional, o que, ao fim e 

                                                      
54 BAIER, Gerald. Courts and federalism: judicial doctrine in the United States, Australia, and Canada. 
Vancouver: University of British Columbia Press, 2006. p. xvi-xviii. 
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ao cabo, permitiria maior segurança às suas conclusões. 55  

Com efeito, ao selecionar-se a quantidade de casos efetivamente analisados no curso do 

terceiro capítulo desta tese, preocupou-se com a escolha de quantidade compreensiva, embora 

não exauriente, do fenômeno da judicialização das dívidas públicas federativas. Chegou-se, 

portanto, ao número de 139 demandas judiciais, o que filia este estudo a semelhante abordagem 

intermediária. 

O mesmo racional de afirmação da autonomia do Direito, no geral, e do ramo 

jusfinanceiro, no particular, deve ser levado a sério na pesquisa jurisprudencial que se volta ao 

STF, principalmente quando entra em cena um assunto de relevância fiscal (dívida pública dos 

Estados). Nas palavras de Bevilacqua, torna-se necessário atentar para a presente ameaça do 

imperialismo econômico sobre o direito financeiro, sendo que esse desvio deve ser neutralizado, 

de modo a não afetar a integridade do campo jurídico.56 Com essa preocupação, defende-se que 

aqui não fazem maior sentido os aportes de uma proposta teórica tendente a analisar 

economicamente a gramática jurídica sob os prismas da microeconomia neoclássica, tendo em 

conta a assunção de uma visão macrojurídica do fenômeno estudado.57  

  

                                                      
55 KAPISZEWSKI, Diana. High courts and economic governance in Argentina and Brazil. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012. p. 10-11. 
56 BEVILACQUA, Lucas. Incentivos fiscais às exportações: desoneração da tributação indireta na cadeia 
exportadora e concorrência fiscal internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 49. 
57 GRAU, Eros Roberto. Elementos de Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 26. 
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Plano da tese 

“Para aumentar a utilidade prática do trabalho, depois da 
indicação da teoria aplicável a uma espécie, juntamos 
igualmente exemplos e dados de casos concretos, 
escolhendo de preferência os da nossa história.”58 

(Amaro Cavalcanti) 

Com o objetivo de convergir à resposta da hipótese de trabalho, o desenvolvimento da 

presente tese divide-se em três capítulos, além desta introdução e de considerações finais. De 

início, o primeiro capítulo trata da construção de um modelo normativo para operar o STF na 

condição de Tribunal da Federação, o qual seja aplicável à realidade da judicialização da dívida 

pública federativa no caso brasileiro. A partir da compreensão da engenharia constitucional do 

federalismo judicial no ordenamento jurídico pátrio, pretende-se investigar como a Corte pode 

contribuir para a gestão e o controle do endividamento público subnacional. Nessa linha, após 

a realização de revisão sistemática de literatura sobre a temática, aportam-se raciocínios sobre 

a estruturação federativa do Poder Judiciário nacional e afirma-se um conceito de federalismo 

judicial. Em seguida, este é aplicado em realidade fenomênica aqui denominada de 

macrolitigância financeira. Depois, explica-se a tese do caráter pendular, ora centrífugo, ora 

centrípeto, da jurisprudência federalista do STF, sob a égide da Constituição da República de 

1988.  

No segundo capítulo, aborda-se a presença da dívida pública dos estados na 

Constituição Financeira, mediante o entendimento global de como se dá a dinâmica das 

contendas judiciais que advêm da correia de transmissão federativa do ônus fiscal, desde os 

estados mais endividados à União. Nessa perspectiva, tornam-se imprescindíveis indagações 

afetas ao direito financeiro, notadamente quanto a esse processo financeiro – quanto custa, 

quem decide, quem se beneficia e quem termina por arcar com os sacrifícios econômicos dele 

resultantes. Igualmente, são alvos de nossas preocupações dogmáticas o “quando?” e o “como?” 

do problema de pesquisa. Assim, será enfatizado o histórico normativo, o qual visou à regulação 

                                                      
58 “Certo de que não faltam obras do maior merecimento, publicadas em outras línguas, pelas quaes cada um possa 
aprofundar-se nos diversos ramos da sciencia de finanças, não procuramos dar grande desenvolvimento ás 
differentes teorias e principios que a materia do presente trabalho podia comportar para occuparmo-nos 
principalmente do que pudesse illustrar ou tornar mais conhecidos os systemas e factos da economia financeira do 
Brazil. A carencia de livros, que guardem a tradição ou compilem as nossas leis e praticas, é sabidamente um dos 
obstaculos, com que mais lutam quantos se dedicam ao estudo de qualquer dos ramos ela nossa administração 
publica. A publicação do presente trabalho exprime o desejo de concorrer para o preenchimento de tamanha lacuna, 
com relação ás nossas cousas financeiras. É o mesmo pensamento, que nos tem guiado em publicações anteriores 
sobre a materia”. (CAVALCANTI, Amaro. Elementos de finanças: estudo theorico-pratico. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1896. p. V-VI, grifos no original e grafia adaptada) 
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jurídica da dívida pública federativa. Ademais, será abordado o “porquê” das disputas 

geopolíticas a respeito do crédito público subnacional, com enfoque nos fins abertos do 

federalismo fiscal. Enfim, assumido esse esquema institucional, argumenta-se em favor do que 

um Tribunal da Federação pode fazer com percuciência nesse contexto. 

No terceiro capítulo, aportam-se estudos de casos fundamentados em pesquisa 

jurisprudencial. Inicialmente, são articulados com a macrolitigância financeira da dívida 

pública federativa, de maneira a entender como uma visão agregada de centenas de litígios 

resolvidos pelo STF conforma as relações federativas no que diz respeito ao endividamento 

público estadual. Posteriormente, versa-se sobre a fórmula de sistematização da judicialização 

da dívida pública subnacional no STF, aqui entendida como a mais adequada para expor e 

perquirir o problema da tese. Logo, o raciocínio será pautado em cinco versões narrativas que 

se repetem ao longo das últimas três décadas de constitucionalismo democrático no Brasil, isto 

é: (i) a identificação do Senado Federal como árbitro político da federação; (ii) as ascendências 

empíricas e as prerrogativas de origens legais e contratuais que pertencem à União; (iii) o 

dilema constitutivo em ambiência fiscal entre disciplina e criatividade dos Estados; (iv) a 

identificação do STF como árbitro judicial da federação; e (v) a ordenação fiscal da federação 

brasileira em tempos excepcionais, notadamente os impactos econômicos da calamidade 

pública derivada do Sars-Cov-2 (Covid-19). Perfectibilizadas essas exposições, realiza-se uma 

consolidação cronológica da judicialização da dívida pública federativa no STF. Por fim, os 

resultados desta pesquisa são discutidos, em cotejo com as constatações anteriores da literatura 

acadêmica.  
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CAPÍTULO 1 – O FEDERALISMO JUDICIAL E UMA TEORIA DE TRIBUNAL DA 

FEDERAÇÃO APLICÁVEL À JUDICIALIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS 

ESTADOS 

“Se, por acaso, as dificuldades ocorrentes provêm de 
certas disposições da própria Constituição Federal, antes 
reformá-las para salvar e engrandecer a instituição que 
ela criou, do que deixá-la desacreditar-se ou perecer por 
um respeito supersticioso e injustificável para com o 
instrumento orgânico da mesma.”59 

(Amaro Cavalcanti) 

 O presente capítulo dedica-se a compreender a engenharia constitucional do 

federalismo judicial no ordenamento jurídico com o objetivo de que essas reflexões se façam 

úteis nas controvérsias judiciais sobre endividamento público estadual travadas entre a União 

e os estados junto ao STF. Em princípio, a concepção dual ou unitária do Poder Judiciário e 

respectivas possibilidades de controle técnico-administrativo consistiram em temática basilar 

na tradição institucional brasileira, à luz de Constituições nominalmente republicanas em 

movimentos de sístoles e diástoles de democratização e autoritarismo, os quais acarretaram  

versões da estrutura estatal mais centralizadas ou descentralizadas.60 Assim, pretende-se 

questionar: qual é a relevância do federalismo na configuração e no desempenho institucional 

do Poder Judiciário nacional? Nesse sentido, esta parcela da tese objetivará a construção 

argumentativa de um modelo normativo de Tribunal da Federação que coincida com a posição 

institucional do STF na vigente Constituição da República de 1988. Esse empreendimento 

teórico valerá para fins de aferição da legitimidade da submissão de conflitos federativos 

relativos à dívida pública dos Estados-membros e seus deslindes pelo órgão jurisdicional. 

Fixados esses objetivos, o itinerário argumentativo deste capítulo traduz-se em quatro 

seções, além deste proêmio e de uma síntese conclusiva. Primeiro, empreenderemos uma 

revisão sistemática da literatura acadêmica em ciências sociais aplicadas ao papel do STF como 

Tribunal da Federação, de modo a compreendermos o estado da arte quanto ao objeto polêmico.  

Segundo, intentaremos realizar raciocínio jurídico atinente à configuração territorial e 

                                                      
59 Cuida-se de profissão de fé dirigida ao leitor e escrita em 15  nov. 1899, 10 anos após a proclamação da República 
e que hoje data 120 anos, apesar da atualidade. Atualizou-se o excerto com as normas ortográficas atuais. 
CAVALCANTI, Amaro. Regimen federativo: a republica brazileira. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1900. 
p. X. 
60 BERCOVICI, Gilberto. The autonomy of states in Brazil: between federalism and unitary government. Tradução 
Ana Cândido de Carvalho Carneiro. In: NEVES, Marcelo; HOTTINGER, Julian Thomas (ed.). Federalism, rule 
of law and multiculturalism in Brazil. Basiléia: Helbing and Lichtenhahn, 2001. 
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geopolítica do Poder Judiciário nacional, em uma lógica narrativa desde as estruturas do Estado-

juiz às funções do sistema de Justiça na federação. Com efeito, defenderemos a necessidade e 

a adequação do conceito de federalismo judicial para definir as relações federativas conflituosas 

entre as unidades federadas.  

Providos desse arcabouço conceitual, buscaremos, em terceiro lugar, funcionalizá-lo 

em contendas judiciais afetas ao que denominaremos macrolitigância financeira, à luz da 

imperatividade aqui percebida no sentido de ampliar o foco da análise jurídica, ao observar a 

sociedade pelas lentes do direito financeiro. Portanto, convergiremos a um exame 

macrojurídico do endividamento público subnacional. 

Em quarto lugar, justificaremos hipótese de trabalho acerca do desempenho federalista 

do STF a propósito da dívida pública dos entes estaduais. Como já dito, aportaremos uma 

resposta provisória relacionada à direção pendular da jurisprudência da Corte em conflitos 

federativos. Em outras palavras, o desafio consiste em conciliar, de um lado, a constatação de 

acomodação político-constitucional entre o Tribunal e as instituições democrático-

representativas da União em favor da governança macroeconômica – em detrimento de 

alternativa pela confrontação entre os Poderes republicanos – e, de outro, uma atuação 

francamente favorável aos Estados – seja na taxa de êxito, seja na celeridade da prestação 

jurisdicional – no âmbito de conflitos federativos fiscais, o que poderia repercutir nos esforços 

de consolidação fiscal dessas pessoas políticas. 
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1.1 O STF como Tribunal da Federação na literatura acadêmica 

“A escola superior não tem por fim exclusivamente, nem 
sequer principalmente, transmitir aos alunos a ciência 
feita; mas é sua missão ainda ensinar os processos da 
investigação científica, promover a organização de 
trabalhos originais, e assim concorrer para o progresso da 
ciência.”61 

(João Mendes de Almeida Júnior) 

 Na seara das ciências sociais, penso ser possível a afirmação de predominância de um 

viés centralizador na caracterização das cúpulas do Poder Judiciário em estados federais, 

notadamente em disputas que envolvam os elementos mais fundamentais do pacto federativo e 

demandem, por parte dessas Cortes, a assunção do papel de árbitro da federação.62 No caso 

brasileiro, recolhemos pesquisas acadêmicas nas áreas das ciências políticas e do direito, nas 

quais se almejou correlacionar o desenvolvimento do federalismo e a instituição STF.  

No direito constitucional, tornou-se comum preocupação relacionada à avaliação dos 

posicionamentos da Corte acerca dos limites do impropriamente denominado Poder 

Constituinte Decorrente e das legislações estaduais, à luz do federalismo de devolução pátrio. 

Nessa linha, foi objeto de reflexão científica a construção do princípio da simetria pela 

jurisdição constitucional, mediante o qual se logrou nacionalizar prescrições da ordem 

fundamental dirigida à União. Portanto, restou como objeto das preocupações 

constitucionalistas o grau de imperatividade na reprodução do modelo de organização política 

federal no que toca aos demais entes federados. 63  

                                                      
61 Grafia adaptada para os atuais padrões da língua portuguesa. ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes. O ensino do 
direito (1914). Revista GV, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 205-224, jul./dez. 2006. p. 213. Por seu turno, vale também 
registrar a opinião de Pedro Lessa sobre as funções da ciência jurídica: “Propulsar o desenvolvimento científico, 
difundir doutrinas liberais e estreitar os vínculos que formam a unidade nacional, eis a tríplice função que, segundo 
o testemunho da história, têm desempenhado as instituições universitárias, e especialmente as escolas superiores 
de direito”. Ademais, é digna de nota a ofensiva desse Lente Catedrático da Universidade de São Paulo e futuro 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, em cerimônia de colação de grau aos bacharelandos de 1896 da Faculdade 
de Direito, contra o empirismo na ciência jurídica e a pecha de conservadorismo que lhe seria atribuída pelos 
adeptos dessa agenda de pesquisa, o que contrasta com sua opinião a respeito da importância das universidades: 
“São outros os nossos adversários de hoje, mais ativos e petulantes. Em primeiro lugar, os audazes remoladores 
empíricos do direito, os ruminadores incorrigíveis das obsoletas endrôminas requentadas de João Jacques 
Rousseau, para os quaes as nações são equiparáveis as míseras cobaias, em que o fisiologista aventura toda sorte 
de experiências que a imaginação lhe sugere”. (LESSA, Pedro. Discurso proferido na Faculdade de Direito de São 
Paulo na cerimônia da colação de grau aos bacharelandos de 1896. In: LESSA, Pedro. Discurso. Rio de Janeiro: 
Officinas da Renascença, 1909. p. 8/13, adaptou-se a grafia) 
62 Por todos: BZDERA, André. Comparative analysis of federal high courts: a political theory of judicial review. 
Canadian Journal of Political Science, v. 26, n. 1, p. 3-29, mar. 1993. 
63 LEONCY, Léo Ferreira. “Princípio da simetria” e argumento analógico: o uso da analogia na resolução de 
questões federativas sem solução constitucional evidente. 2011. 189 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011; ARAÚJO, Marcelo Labanca Corrêa de. A construção 
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Outro tópico de interesse acadêmico consistiu na preferência sistemática da 

jurisprudência do STF pela centralização legislativa, o que se dá, em regra, por intermédio do 

controle objetivo de constitucionalidade, preferencialmente ADI, no bojo de conflitos atinentes 

à afirmação de competências legislativas privativas e concorrentes da União.64 Trata-se, ainda, 

do ajuizamento de ações objetivas como recurso estratégico dos governadores precisamente 

com a finalidade de colocar na pauta da vida pública nacional os conflitos federativos que lhes 

são mais caros.65 

Em relação aos impactos federativos das ADIs, infere-se que a atuação do STF foi 

francamente centralizadora em termos de condomínio legislativo, seja pela significativa 

diferença das taxas de sucesso (desfecho pela procedência) nas ações ajuizadas pelos 

legitimados universais pertencentes à estrutura federal,66 seja pela compreensão do Supremo 

Tribunal Federal como locus de veto às iniciativas dos mandatários estaduais e municipais.67 

Nesse campo, constataram-se a maior celeridade no desfecho das demandas e o acolhimento 

em maior grau da pretensão dos requerentes (quantidade de leis estaduais invalidadas),68 sendo 

variáveis reputadas relevantes a pertinência do governo estadual à coalização partidária do 

Presidente da República e a força eleitoral do Chefe do governo local. Ademais, quanto aos 

fluxos informacionais aos processos decisórios dos entes subnacionais, tendo em vista a 

observação de que, quando o STF se posiciona sistematicamente sobre uma matéria estadual, 

os legitimados passam a ajuizar menos ações com os mesmos fundamentos, pois a incerteza 

sobre como serão as decisões judiciais restara reduzida.69 

Por outro lado, atribui-se ao STF papel primordial no federalismo, quando julga 

                                                      

da federação brasileira pela jurisdição constitucional: um estudo sobre a utilização do princípio da simetria na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 242 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. CAMARGO, Nilo Marcelo de Almeida. A forma federativa 
de estado e o Supremo Tribunal Federal pós-Constituição de 1988. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010. 
64 ANSELMO, José Roberto. O papel do Supremo Tribunal Federal na concretização do federalismo 
brasileiro. 247 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2006. 
65 VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann; SALLES, Paula Martins. Dezessete anos de 
judicialização da política. Tempo Social – Revista de Sociologia da USP, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 39-85, nov. 
27. p. 53 e ss. 
66 OLIVEIRA, Vanessa Elias de. Poder Judiciário: árbitro dos conflitos constitucionais entre estados e união. Lua 
Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 78, p. 223-250, 2009. 
67 OLIVEIRA, Claudio Ladeira de; SANTOS, Samuel Martins. Supremo Tribunal Federal como ator com poder 
de veto: uma análise a partir da obra de George Tsebelis. Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 212-233, 
2019. p. 226-230. 
68 CAMARGO, Fernando Santos. Judiciário e federalismo: o Supremo Tribunal Federal nos conflitos entre união 
e estados. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2014. 
69 CANELLO, Júlio. Judicializando a federação?: o Supremo Tribunal Federal e os atos normativos estaduais. 
2016. 291 f. Tese (Doutorado em Ciências Políticas) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. p. 228-232. 
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conflitos entre entes federativos veiculados em ações diretas de inconstitucionalidade, sendo 

esse – aos olhos dessa linha de pesquisa – o caso típico de sua autoridade sobre as relações de 

poder entre as esferas de governo federal, estadual e distrital.70 Com fundamento nessa classe 

processual, outro debate surge nas ciências jurídicas71 e políticas72 a respeito da constatação 

empírica de uma seletividade decisória de caráter estrutural na atuação do STF.  

Igualmente, a resolução de conflitos federativos pelo STF por intermédio de 

representações interventivas foi alvo de alguns estudos dogmáticos e empíricos. No primeiro 

grupo, destaca-se o trabalho de Enrique Ricardo Lewandowski, formulado ainda na década de 

1990, a título de livre-docência na USP, e atualizado recentemente.73 No segundo grupo, vale 

registrar  a pesquisa de Sebastião Silveira, Marcelo Mazzei e Henrique Pazeto.74 

Em relação ao federalismo fiscal, algumas pesquisas atribuem ao STF a prática de 

certo “ativismo judicial negativo”, fruto do uso reiterado de silêncios, ou seja, omissões parciais 

em decidir tempestivamente sobre os nós górdios da federação.75 Essa postura institucional 

terminaria por manter o status quo do pacto federativo, e ou mudanças – se houvesse – seriam 

aquelas veiculadas pela Presidência da República ou pelo Congresso Nacional via emendas 

constitucionais e espécies legislativas federais. Logo, o órgão judicial não representaria ponto 

de equilíbrio cooperativo entre os entes federados em temáticas de receitas próprias, 

                                                      
70 OLIVEIRA, Vanessa Elias de. Poder Judiciário: árbitro dos conflitos constitucionais entre estados e união. Lua 
Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 78,  
p. 23-250, 2009. p. 225. 
71 COSTA, Alexandre Araújo; CARVALHO, Alexandre Douglas Zaidan de; FARIAS, Felipe Justino de. Controle 
de constitucionalidade no Brasil: eficácia das políticas de concentração e seletividade. Revista Direito GV, São 
Paulo, v. 12, n. 1, p. 155-187, jan./abr. 2016. 
72 SILVA, Jeferson Mariano. Crítica da judicialização da política. 2016. 99 f. Dissertação (Mestrado em Ciência 
Política) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2016. 
73 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. 2. 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
74 MAZZEI, Marcelo Rodrigues; SILVEIRA, Sebastião Sérgio; PAZETO, Henrique Parisi. Representação 
interventiva, jurisdição constitucional e conflito federativo. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 4, n. 1, 
p. 186-199, 2014. 
75 Referida conjectura fora formulada até mesmo pela então Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais, Cármen 
Lúcia Antunes da Rocha, futura ministra do STF a partir de 2006: “Só que a soma de competências que foi entregue 
hoje ao Supremo Tribunal Federal faz com que não haja a presteza necessária para que a federação brasileira seja 
devidamente resguardada por uma atuação célere do Supremo. Este me parece ser um dos maiores problemas que 
temos hoje. Quer dizer, temos uma Constituição que garante que se tem de levar a causa federativa ao Supremo 
Tribunal Federal, temos conflitos antes inexistentes, e não apenas com a União, mas inclusive entre Estados, como, 
por exemplo, o caso mais típico que é o da denominada guerra fiscal em matéria tributária. Leva-se ao Supremo 
Tribunal Federal, e eu dava o exemplo do Ministro Carlos Mário Velloso no debate de sábado exatamente por isso. 
A resposta pronta não bem para que a Federação se mantenha íntegra e forte”. (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. 
O Supremo Tribunal Federal como árbitro de conflitos federativos. In: SEMINÁRIO O SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL NA HISTÓRIA REPUBLICANA. Anais [...]. Brasília: Ajufe, 2002. p. 149-217. p. 185-186). De 
maneira a contextualizar a crítica, Antunes da Rocha exemplificou sua opinião técnica com as ações diretas de 
inconstitucionalidade em face da LRF, licitação para venda de uma estatal paulista impugnada pelo Governo de 
Minas Gerais para viabilizar sua participação no leilão, e as ações diretas em face das privatizações, afetando o 
ente mineiro no caso da Usiminas e da Vale do Rio Doce. 
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transferências intergovernamentais e necessidades públicas atreladas às despesas. No particular, 

essa linha de estudos infere do comportamento do STF em ações diretas de 

inconstitucionalidade a estratégia pela inércia, porquanto o juízo não se envolveria 

tempestivamente nos conflitos federativos verticais e horizontais. Ademais, essa inação seria 

mais rotineira na presença processual da União.76 

Em estudos econômicos, registra-se o de Pedro Nery Ferreira, pois, com a adoção de 

um modelo estatístico espacial, estimou pontos ideais de preferências dos Ministros do STF em 

julgamentos realizados na década de 2000. Assim, concluiu que há duas dimensões 

preferenciais predominantes dos julgadores constitucionais, uma ligada aos interesses do 

governo federal na economia e outra ligada à autonomia dos Estados, sendo a corrente 

majoritária do Tribunal tendente a favorecer as demandas do governo federal, em detrimento 

dos entes estaduais.77 

Por seu turno, Arlota e Garoupa buscaram perquirir empiricamente de que modo 

variáveis políticas podem explicar o comportamento do STF ao lidar com conflitos entre a 

União e os entes estaduais. Com base em diferentes classes processuais e referência ao período 

de 1988 a 2010, aportaram conclusão de que há algum grau de alinhamento dos Ministros da 

Corte com as iniciativas do Presidente da República que os indicou.78 Nessa linha, as 

preferências judiciais tenderiam a favorecer a União em conflitos federativos. De todo modo, 

advertem que a intensidade da politização da Corte brasileira é menor do que a encontrada em 

tribunais congêneres em outros países.79 Posteriormente, Arlota chegou a conclusões mais 

robustas em tese de doutorado orientada por Garoupa, porquanto concluiu – em pesquisa acerca 

da relação entre controle de constitucionalidade e as escolhas federativas realizadas após a 

promulgação da Constituição de 1988 – uma tendência pró-União nos julgamentos do STF.80 

Por sua vez, no bojo de pesquisa quantitativa baseada nas ACOs, Andrea Dantas 

                                                      
76 BARBOSA, Leon Victor de Queiroz. Ativismo judicial e federalismo fiscal: o comportamento do Supremo 
Tribunal Federal. 2009. 119 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2009. p. 110-113. 
77 FERREIRA, Pedro Fernando de Almeida Nery. Como decidem os ministros do STF: pontos ideais e dimensões 
de preferências. 2013. 140 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 
78 Com análise estatística quantitativamente mais ampla, abarcando o período dos mandatos presidenciais do ex-
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, registra-se estudo de Mueller e Jaloretto, que atestou que o método de seleção 
presidencial dos Ministros do STF não interfere na independência judicial ou no alinhamento com a autoridade 
nomeante. Cf.: JALORETTO, Maria Fernanda; MUELLER, Bernando Pinheiro Machado. O procedimento de 
escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal: uma análise empírica. Economic Analysis of Law Review, 
Brasília, v. 2, n. 1, p. 170-187, jan./jun. 2011. Impende observar que os dois estudos não se invalidam, pois a 
metodologia de seleção de casos registrou grande variação. 
79 ARLOTA, Carolina; GAROUPA, Nuno. Addressing federal conflicts: an empirical analysis of the Brazilian 
Supreme Court, 1988-2010. Review of Law & Economics, v. 10, n. 2, p. 137-168, 2014. 
80 ARLOTA, Carolina. The interplay of judicial review and federalism choices in Brazil after Republican 
Constitution of 1988.  2015. Tese (Direito) – University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, 2015. 
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sustentou posição em contrariedade à visão majoritária na literatura, haja vista que, ao seu modo 

de interpretar os dados relativamente a esta classe processual em especial, a jurisprudência do 

STF apresentou impacto negativo na crise fiscal dos Estados. Seu argumento é de que, no 

prestígio das pretensões estaduais, a Corte terminou por reduzir a efetividade das sanções 

financeiras previstas na LRF. Ademais, embora tenha se manifestado sistematicamente em prol 

das competências legislativas na União, ao invalidar, na prática, as possibilidades de controle 

por parte do governo federal, as decisões do Tribunal incentivaram comportamento 

irresponsável dos governadores. Nessa linha, o órgão judicial enfraqueceu a reputação do ente 

federal e, por consequência, colaborou para sucessivos ciclos de resgates fiscais.81 

Com esteio nos achados de Dantas, tornou-se comum no pensamento de economistas 

do setor público atribuir ao STF um viés pró-estadualista, extraindo daí a concorrência do 

Tribunal em favor de comportamento irresponsável ou oportunista por parte de governadores, 

os quais, ao invés de pautarem-se pelo receituário de ajuste fiscal, prefeririam pressionar o 

governo federal por resgastes fiscais. É o que se extrai de Pellegrini,82 Mendes,83 Oliveira-

Castro e Aguiar,84 Bugarin e Gadelha,85 Barros,86 entre outros. Nesses ensaios econômicos, 

                                                      
81 ECHEVERRIA, Andrea de Quadros Dantas. O árbitro da federação pode influenciar o jogo do resgate?: o 
impacto da jurisprudência federalista do STF na crise fiscal dos estados brasileiros. 2019. Tese (Mestrado em 
Direito) – Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. No mesmo sentido, previamente: ECHEVERRIA, 
Andrea de Quadros Dantas; RIBEIRO, Gustavo Ferreira. O Supremo Tribunal Federal como Árbitro ou Jogador? 
As crises fiscais dos estados brasileiros e o jogo do resgate. Revista Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v. 4, 
n. 2, p. 642-671, dez. 2018. 
82 “Esse resultado torna-se ainda mais provável com a presença das liminares do STF que desincentivam um maior 
compromisso dos entes com o reequilíbrio das contas estaduais”. (BRASIL. Senado Federal. Instituição Fiscal 
Independente. PELLEGRINI, Josué. Relações financeiras entre União e Estados. Estudo Especial n. 12, 4 de 
março de 2020. p. 3. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/569377/EE12.pdf. 
Acesso em: 23 mar. 2021) 
83 MENDES, Marcos. O federalismo do avesso. In: SALTO, Felipe Scudeler; PELLEGRINI, Josué Alfredo. 
Contas públicas no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 109-132. p. 116-117; MENDES, Marcos. Por que é 
difícil fazer reformas econômicas no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. cap. 4-5. (E-book); MENDES, 
Marcos. Crise fiscal dos estados: 40 anos de socorros financeiros e suas causas. São Paulo: Insper, jun. 2020, p. 
79-81. Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/Crise-fiscal-dos-estados_40-anos-
de-socorros-financeiros-e-suas-causas.pdf. Acesso em: 23 mar. 2021. 
84 AGUIAR, Julio Cesar de; OLIVEIRA-CASTRO, Jorge M. Direito, política e economia na Lei de 
Responsabilidade Fiscal: uma análise comportamental da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. 
Brasília: Technopolitik, 2020. p. 101. 
85 “De fato, de nada adianta o titular do Poder Executivo federal seguir a sugestão apresentada de endurecimento 
diante de uma falta de um Estado à Lei de Responsabilidade Fiscal, se esse Estado consegue autorização do Poder 
Judiciário para continuar descumprindo a lei, sem a retenção prevista de repasses do Fundo de Participação dos 
Estados”. (BUGARIN, Maurício Soares; GADELHA, Sérgio Ricardo de Brito. Descentralização administrativa e 
de receitas. In: GIAMBIAGI, Fabio; FERREIRA, Sergio Guimarães; AMBRÓZIO, Antônio Marcos Hoelz (org.). 
Reforma do estado brasileiro: transformando a atuação do governo. São Paulo: Atlas, 2020.p. 162). 
86 “Levando-se em consideração 251 ações julgadas no STF que tratam do conflito federativo, os Estados foram 
vitoriosos em 218, ou mais de 86%. Os dados mostram que a corte não só tem distribuído recursos federais para 
os Estados como, em determinadas ocasiões, contribuiu para a eclosão da crise fiscal subnacional, ao flexibilizar 
uma série de gatilhos e punições previstas na LRF”. (BARROS, Gabriel Leal de. Desempenho da LRF. In: 
GIAMBIAGI, Fabio; FERREIRA, Sergio Guimarães; AMBRÓZIO, Antônio Marcos Hoelz (org.). Reforma do 
estado brasileiro: transformando a atuação do governo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 52.) 
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resta clara a percepção de que o STF teria mudado sua postura, como se depreende de Maciel,87 

para quem o Tribunal passou de uma atitude de deferência à regular possibilidade de a União 

executar contragarantias contratuais – mediante retenção de receitas próprias e transferidas, no 

caso de inadimplência estadual das operações de crédito garantidas pela União – para, de 2016 

em diante, sua prestação jurisdicional caracterizar-se pela concessão sistemática de liminares 

em favor dos governadores, as quais suspenderam na prática essa via executória do governo 

federal e impediram a imposição de sanções institucionais da LRF aos entes estaduais, 

colocando-se em risco a ordenação fiscal federativa consolidada há duas décadas. 

No mesmo sentido do viés expansionista do STF, mas com enfoque em interpretação 

judicial conferida ao §1o do art. 169 da Constituição da República de 1988 (requisitos para que 

ocorra aumento de despesa com pessoal) no bojo da ADI 1.292, Meneguin, Bugarin e Ferreira 

argumentaram que atuação do STF tem gerado instabilidade federativa, tendo em consideração 

que sua jurisprudência ocasionou incentivos ao uso estratégico da irresponsabilidade fiscal 

pelos governantes impopulares em final de mandato.88 

Ainda no campo das ACOs, Abhner Arabi apontou tendência progressiva de 

judicialização das relações federativas, a despeito de, em sua concepção, o Poder Judiciário não 

dispor das melhores capacidades institucionais nessa área. Isso seria um sintoma manifesto das 

distorções financeiro-tributárias observadas no federalismo brasileiro. Ademais, constatou, no 

universo de julgamentos atinentes às inscrições em cadastros federais restritivos de crédito, a 

suspensão quase invariável dessas medidas, a partir da conjugação de três fundamentos: o 

princípio da intranscendência subjetiva das sanções; a necessidade de prévia observância do 

contraditório e da ampla defesa por parte dos órgãos federais de controle; e a imperatividade de 

prévia tomada de contas especial.89  

Com enfoque nos recursos extraordinários, há exponencial pesquisa de abordagem 

quantitativa acerca da dinâmica entre Estados-membros e STF para fins de aferir como as 

peculiaridades locais impactam diretamente a pauta do Tribunal. Essa corrente de pesquisa 

oferece conclusão de que o órgão representa um “Tribunal diferente” conforme a unidade 

federada da qual se originam os apelos recursais, o que impacta a construção de políticas 

                                                      
87 MACIEL, Pedro Jucá. Regras fiscais e federalismo: propostas para o Brasil com base nas experiências 
internacionais. In: GIAMBIAGI, Fabio; FERREIRA, Sergio Guimarães; AMBRÓZIO, Antônio Marcos Hoelz. 
Reforma do estado brasileiro: transformando a atuação do governo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 31-43. p. 40-41. 
88 MENEGUIN, Fernando B.; BUGARIN, Maurício Soares; FERREIRA, Débora Costa. Responsabilidade fiscal, 
a atuação do Poder Judiciário e o comportamento estratégico dos governantes. Brasília: Núcleo de Estudos e 
Pesquisas do Senado, jul. 2017. (Texto para Discussão n. 141) 
89 ARABI, Abhner Youssif Mota. Federalismo brasileiro: perspectivas descentralizadoras. Belo Horizonte: 
Fórum, 2019. p. 87-91/98. 
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judiciárias específicas pelo STF.90 Na sequência desse projeto da FGV-RJ, somente em 2020, 

elaboraram-se relatórios próprios acerca das demandas tributárias enfrentadas pela Corte,91 das 

distinções entre decisões coletivas e individuais no órgão92 e das extensões das decisões e 

aplicação de precedentes por parte do Tribunal.93 

Colhem-se, ainda, múltiplos estudos pontuais de caráter qualitativo sobre temas 

submetidos a julgamento plenário no STF a respeito do federalismo fiscal. Então, abundam 

obras coletivas de direito financeiro nas quais invariavelmente existem contributos sobre 

                                                      
90 “Futuras alterações no regimento do Tribunal e no fluxo de entrada de processos e recursos precisam ser 
pensadas a partir de realidades como, por exemplo, o fato de os processos tributários oriundos de São Paulo 
ocuparem 5% da pauta do Supremo. Pretender resolver esse desequilíbrio a partir de soluções focadas apenas nos 
recursos com tema fiscal é ignorar o perfil do STF, já que apenas 3 estados têm esse assunto como o principal 
entre os processos que chegam no Tribunal. E apenas 13 têm direito tributário como um dos 3 temas mais 
volumosos nos seus recursos ao Supremo”. (FALCÃO, Joaquim et al. II Relatório Supremo em Números: o 
Supremo e a federação. Rio de Janeiro: FGV, 2013. p. 71-72) 
91 As principais conclusões desse estudo para o federalismo fiscal são: “Há maior número de demandas tributárias 
envolvendo a União ao longo de praticamente todos os anos analisados, refletindo a concentração do maior número 
de tributos na União e, consequentemente, o envolvimento maior desse ente nas discussões tributárias no STF. 
Mesmo que cada estado possua a sua legislação de ICMS e cada município possua a sua legislação de ISS, a 
quantidade de processos tributários envolvendo os estados e os municípios ainda é menor do que a quantidade de 
processos tributários envolvendo a União, que permanece a recordista em número de processos em praticamente 
todos os anos (...) Nos dois picos de processos envolvendo a União, os assuntos mais frequentes dizem respeito às 
contribuições para a Seguridade Social (...) 5. RE, AI e ARE são as classes que representam quase a totalidade 
(98,38%) de processos tributários no STF. 6. ADIs, ADCs, ADPFs, ADOs e PSVs representam apenas 0,25% do 
total. Mandados de Segurança são 0,1% do todo. Todas as outras classes somam 1,27% do total. 7. Entre os 10 
temas mais frequentes em Direito tributário no STF, de 1988 até 2018, os três mais recorrentes são ICMS, crédito 
tributário e contribuições sociais, e representam 17,16%. As questões referentes ao PIS (3,63%) e à COFINS 
(3,39%) somam 7,02%, ultrapassando o percentual relativo ao ICMS (6,59%). As questões envolvendo 
contribuições sociais ganham destaque quantitativo, superando os demais temas. (...) 11. A União obtém sucesso 
em mais da metade de seus processos; os estados, em aproximadamente metade dos casos; e os municípios, em 
aproximadamente um terço dos julgamentos. 12. Com relação ao percentual de êxito dos entes da federação em 
liminares tributárias contra contribuintes no STF, os municípios obtêm percentualmente mais sucesso do que a 
União e os estados. 13. Há uma clara prevalência do estado de São Paulo, quando analisamos a relação entre o PIB 
e o número de processos tributários advindos de cada estado (...) Entretanto, certos estados possuem uma 
litigiosidade maior do que outros: o estado do Rio Grande do Sul aparece em segundo lugar na lista dos estados 
com mais processos de origem no STF, mas é apenas a quarta maior economia do país, ao passo que o estado do 
Rio de Janeiro, apesar de se apresentar como a segunda maior economia do país, aparece na penúltima colocação, 
quando comparado com os 10 maiores litigantes. Há uma alta correlação entre PIB e número de processos sobre 
Direito tributário no STF (r = 0,91, p 0,001). Essa correlação mantém-se mesmo quando excluímos o estado de 
São Paulo, que representa um outlier com relação às duas métricas (r = 0,74, p 0,001). Os estados do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina destacam-se como pontos fora da curva, no sentido de apresentarem um número de 
processos maior no STF do que o que seria esperado, com base no tamanho de suas economias (...) 17. O período 
em que a União permaneceu com as taxas mais elevadas de sucesso no STF vai de 2004 a 2012, que praticamente 
coincide com o governo do Presidente Lula (2003 a 2011). Lula indicou oito ministros para o STF (Cezar Peluso, 
Menezes Direito, Ayres Britto, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa, Dias Toffoli). 
Considerando desde o Presidente José Sarney, cujo mandato foi de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990, 
Lula foi o que mais ministros nomeou”. (FOSSATI, Gustavo; COSTA, Leonardo de Andrade. O Supremo 
tributário. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2020.) 
92 PEREIRA, Thomaz; ALMEIDA, Guilherme da Franca Couto Fernandes de; ARGUELHES, Diego Werneck. 
Quem decide no Supremo?. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2020. 
93 LEAL, Fernando; BARCELLOS, Ana Paula de; ALMEIDA, Guilherme da Franca Couto Fernandes de. A 
justificação de decisões no Supremo: extensão das decisões e aplicação de precedentes. Rio de Janeiro: FGV 
Direito Rio, 2020. 
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controvérsias deduzidas nesse juízo.94 Como ilustração do argumento, destaca-se a significativa 

quantidade de reflexões doutrinárias sobre a constitucionalidade das políticas fiscais de 

desoneração fiscal dos entes federados em tributos compartilhados e respectivos impactos 

financeiros no FPE e no FPM, sendo que esses temas foram avaliados pelo STF em sede de 

repercussão geral no RE 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski,95 e no RE 

705.423, de relatoria do Ministro Edson Fachin,96 havendo parcela da doutrina jurídica que 

indica contradição entre os dois pronunciamentos.97 

 Diante desse quadro teórico, resta a esta tese investigar se há espaço para a concretização 

do princípio federativo por parte do STF em matéria de gestão e de controle do endividamento 

público subnacional. Dito de outra forma, cabe indagar se é possível o desenvolvimento de uma 

teoria da justiça federativa aplicável à dívida pública dos Estados,98 tendo em consideração as 

dimensões históricas, comparativas e constitucionais da relação entre a Corte e o federalismo 

fiscal. 

  

                                                      
94 Exemplos recentes dessa constatação podem ser encontrados em: SCAFF, Fernando Facury et al. (org.). 
Federalismo (s)em juízo. São Paulo: Noeses, 2019; GOMES, Marcus Lívio; ARABI, Abhner Youssif; ALVES, 
Raquel de Andrade Vieira (coord.). Direito financeiro e jurisdição constitucional. Curitiba: Juruá, 2016; 
GOMES, Marcus Lício; ABRAHAM, Marcus; TORRES, Heleno Taveira (coord.). Direito financeiro na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: homenagem ao Ministro Marco Aurélio. Curitiba: Juruá, 2016; 
CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury (coord.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
95 Em contraponto ao assentado pelo STF: SCAFF, Fernando Facury; SILVEIRA, Alexandre Coutinho da. 
Competência tributária, transferências obrigatórias e incentivos fiscais. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, 
Fernando Facury; BRAGA, Carlos Eduardo Faraco (coord.). Federalismo Fiscal:  questões contemporâneas. 
Florianópolis, Conceito, 2010. p. 285-302. 
96 PAULA, Daniel Giotti de. Medidas de desoneração de IR e IPI, o impacto financeiro em outros entes e três 
critérios possíveis de controle.  In: GOMES, Marcus Lívio; ARABI, Abhner Youssif; ALVES, Raquel de Andrade 
Vieira (coord.). Direito financeiro e jurisdição constitucional. Curitiba: Juruá, 2016. p. 67-80; CARVALHO, 
Raphaelle Costa. A política desonerativa da União e o impacto no orçamento dos entes subnacionais. In: GOMES, 
Marcus Lívio; ARABI, Abhner Youssif; ALVES, Raquel de Andrade Vieira (coord.). Direito financeiro e 
jurisdição constitucional. Curitiba: Juruá, 2016; RIBEIRO, Maria de Fátima. A política desonerativa da União e 
o impacto no orçamento dos entes subnacionais (tema 653 da repercussão geral – RE 705.423). In: GOMES, 
Marcus Lício; ABRAHAM, Marcus; TORRES, Heleno Taveira (coord.). Direito financeiro na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal: homenagem ao Ministro Marco Aurélio. Curitiba: Juruá, 2016.  
97 CALIENDO, Paulo; CRISTOVAM, Thaiane. Desoneração do FPE e FPM: uma solução inconsistente do STF. 
Confederação Nacional de Municípios. V Revista Jurídica, Brasília, p. 32-45, 2017; HORVATH, Estevão. A 
questão do “incentivo com o chapéu alheio” entre União e estados – RE 705.423/SE, tema 653/RG-STF. In: 
SCAFF, Fernando et al (org.). Federalismo (s)em juízo. São Paulo: Noeses, 2019.  
98 Tem-se como referência esforço similar com escopo na jurisdição constitucional desenvolvido em: TAVARES, 
André Ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005. 
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1.2 Estruturação federativa do Poder Judiciário e o conceito de federalismo judicial 

“Mas esta missão [colocar o poder público dentro da 
legalidade] ficaria certamente incompleta se, adotando a 
Constituição e elegendo os depositários do poder 
executivo, não estivesse, todavia, previamente 
organizada a Justiça Federal, pois que só assim poderão 
ficar a um tempo e em definitivo constituídos os três 
principais orgãos da soberania nacional.”99 

(Manuel Ferraz de Campos Salles) 

 De início, parte-se do argumento de que existe uma repartição de competências na 

ambiência do Poder Judiciário nacional, representando fator significativo de pluralismo 

territorial. Na tradição brasileira, a disputa por capitais econômicos e simbólicos entre governo 

central e grupos dominantes nos níveis locais e regionais converteu-se em normas de estatura 

constitucional, objetos precípuos da corrente análise. Nesses termos, o movimento discursivo 

desta tese vai desde as estruturas da incidência do princípio federativo no Poder Judiciário até 

às funções que atualmente são imputadas a esse arcabouço institucional. 

 Sem esmiuçar esse longo processo histórico, importa afirmar, em sede de recorte 

analítico “de baixo para cima” (dos juízes aos tribunais superiores), a perda da centralidade das 

preocupações federativas em favor de um ideário de eficiência processual. Assim, a discussão 

sobre a dimensão territorial do sistema de Justiça estabilizou-se nos arranjos institucionais 

obtidos na década de 1970, com acréscimos significativos limitados às centralizações 

promovidas pela Reforma do Poder Judiciário (EC 45/2004),100 cuja formulação do Conselho 

Nacional da Justiça (CNJ) é o exemplo mais luminoso. Portanto, a linguagem dos conflitos de 

conformação judiciária deslocou-se do eixo federativo para os interesses corporativos e 

institucionais da judicatura por um lado e, de outro, para os reclamos de democratização desse 

poder, cujos aspectos de acesso ou composição são ilustrativos. A nacionalização do regime 

jurídico da magistratura – inicialmente com escopo federal e estadual – e da legislação 

processual de alcance nacional consolidou-se. Passou-se, então, a discutir a racionalização 

eficiente e inclusiva do Judiciário. 

                                                      
99 BRASIL. PODER EXECUTIVO. Exposição de Motivos do Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, que 
organiza a Justiça Federal, Ministro da Justiça M. de Ferraz Campos Salles. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-848-11-outubro-1890-499488-
publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 21  out. 2020. 
100 Com considerações doutrinárias sobre as implicações federativas da Reforma do Judiciário, cf.: 
LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. A reforma do judiciário e o federalismo brasileiro.  Revista do Advogado, 
n. 56, p. 39-43, set. 1999; LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Reforma do Judiciário e desequilíbrio federativo. 
Justiça e Poder, São Paulo, n. 20, 2000. 
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 A partir de uma perspectiva “de cima para baixo” (das cúpulas judiciárias aos 

magistrados), torna-se cabível enfatizar os  papéis do STF e dos Tribunais Superiores na 

coordenação espacial e temporal do sistema de Justiça. De início, dedica-se à dimensão 

estrutural da questão. Além do objeto representado pela unidade processual e pela 

jurisprudência federalista dos tribunais brasileiros, também é imperativo investigar os 

instrumentos das cortes em dinâmica federativa, o que se demonstra pela construção do modelo 

brasileiro de jurisdição constitucional e sua operacionalização para lidar com questões próprias 

do federalismo. Sendo assim, guarda especial pertinência a perquirição dos atores desse 

panorama. Enfim, os objetivos serão a organização política do Estado federal para estudo 

posterior por intermédio das funções federativas do STF. 

 Sob a visão temporal, a estruturação federativa do sistema de Justiça é passível de 

observação na condição de expressão das autonomias das unidades federadas, o que se 

materializa na repartição constitucional de competências entre níveis governamentais, direitos 

e garantias do cidadão em juízo e conformação da independência judicial em face dos Poderes 

eleitos nos diversos entes federativos. Nessa linha, é alvo de especial interesse a plêiade de 

opções realizadas pelo Poder Constituinte da arquitetura territorial do Poder Judiciário em 

sucessivas constituições republicanas. 

 Diante da abrangência dessa temática, repisado o intento de construir um modelo de 

Tribunal da Federação que sirva de referência para gerir conflitos federativos fiscais, focaliza-

se aqui a organização institucional do Supremo Tribunal Federal na condição de arena 

jurisdicional vocacionada à condução federativa do Estado-juiz. No entanto, registro 

lateralmente a igual condição de Tribunal da Federação do Superior Tribunal de Justiça, visto 

que é órgão superior do Poder Judiciário encarregado da uniformização das interpretações sobre 

a lei federal.101  

 De início, afirmo que a preocupação constitucional a favor de um órgão judicial 

responsável por compor os conflitos territoriais e por garantir tratamento igualitário aos 

jurisdicionados precede a consolidação da ideia de controle de constitucionalidade, entendida 

                                                      
101 É necessário ter em conta que a atribuição do nome “Superior Tribunal de Justiça” a órgão judicial não se 
mostra inédita na tradição brasileira, à luz dos substitutos dos Tribunais da Relações nos Estados: “A antiga 
denominação, Tribunal da Relação, ou simplesmente Relação, foi em muito deles [Estados-membros] 
abandonada, preferindo-se Superior Tribunal de Justiça (Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Baía, Paraná e Goiaz), ou Tribunal de Justiça (São Paulo e Piauí), Tribunal Superior (Alagoas), 
Superior Tribunal (Santa Catarina e Rio Grande do Sul), Tribunal Superior de Justiça (Espírito Santo e Pará), 
Tribunal de Apelação e Revista (Baía). A Constituição de 34 uniformizou a denominação, Côrte de Apelação, que 
a de 10 de novembro alterou para Tribunal de Apelação, retomando com a palavra tribunal a tradição de 
nomenclatura jurídica”. (NUNES, Castro. Teoria e prática do poder judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 1943. 
p. 498. grifos e grafia no original.) 
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como a defesa interpretativa da supremacia constitucional, em acepções formais e materiais, 

garantida pelo Poder Judiciário.  

Ainda no período imperial, quando, a bem da verdade, havia tribunal distinto, cuja 

referência mostra-se pertinente pela predominância na comunidade jurídica de história 

institucional em sentido continuísta, o Supremo Tribunal de Justiça controlava os erros e acertos 

das Relações em recursos de revista. Nesse contexto, as denegações em recursos eram 

quantitativamente mais expressivas que as concessões, o que era agravado pelo fato de as 

últimas somente ocorrerem em hipóteses de nulidade manifesta ou injustiça notória em 

sentenças proferidas por todos os juízos em última instância.102 Isso explica a adoção da 

terminologia “recursos extraordinários” à competência recursal da Corte na transição entre os 

períodos monárquico e republicano.103 Registra-se que o papel histórico do órgão de cúpula do 

Judiciário na formação do Estado brasileiro – desde o Tribunal da Relação na Bahia, no período 

colonial, até o Supremo Tribunal Federal, na República Velha, perpassando pelo Supremo 

Tribunal de Justiça imperial – é objeto monográfico pela própria complexidade,104 evitando-se, 

por pertinência temática e metodológica, a procedência de exames mais amplos ou 

verticalizados nesta tese sobre a temática. 

A partir de longo arco temporal, os discursos judiciais de proteção dos direitos 

fundamentais tornaram-se mais proeminentes no plano da legitimação do ethos do Tribunal,105 

em comparação aos argumentos federalistas. Essa substituição é especialmente válida tendo 

como base o modelo misto de controle de constitucionalidade erigido na Constituição da 

República de 1988.106 Vale, ainda, registrar que se cuida de tendência global do segundo pós-

guerra, com mais ênfase nas últimas décadas, consistente em convergência, no plano da 

                                                      
102 Art. 6o da Lei de 18 de setembro de 1828, que instituiu o Supremo Tribunal de Justiça. 
103 Segundo Pedro Lessa, trata-se de imperativo decorrente do regime federativo, no qual há dualidade de leis e de 
justiças, devendo o STF assegurar a aplicação das leis federais, o que inclui a Constituição, identificando-se com 
o writ of error dos norte-americanos. Ademais, noticia que o nome jurídico foi aceito, apesar de algumas objeções 
e resistências, estando consagrado na legislação desde o art. 24 da Lei 22/1894. LESSA, Pedro. Do poder 
judiciário. Brasília: Senado Federal, 2003. p. 100-103. No que tange à ampla prevalência de juízos de 
desprovimento dos recursos de revista no período imperial, cf.: LOPES, José Reinado de Lima. O Supremo 
Tribunal de Justiça no apogeu do Império (1840-1871). In: LOPES, José Reinaldo de Lima (org.). O Supremo 
Tribunal de Justiça do Império: 1828-1889. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 63-103. 
104 LIMA, Martonio Mont’Alverde Barreto. Staat und Justiz in Brasilien: zur historischen Entwicklung der 
Justizfunktion in Brasilien – kolonialgerichtsbarkeit in Bahia, Richterschaft im Kaiserreich und 
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Republik. Frankfurt am Main: Lang, 1999, p. 188-197. 
105 Exemplo dessa ênfase na correlação entre a jurisdição constitucional e os direitos fundamentais pode ser 
encontrado em obra de Aliomar Baleeiro decorrente de palestras na Universidade de Brasília em que defendeu o 
papel precípuo do STF como sentinela da Constituição e das liberdades públicas: BALEEIRO, Aliomar. O 
Supremo Tribunal Federal: êsse outro desconhecido. Rio de Janeiro: Forense, 1968. p. 58-71.  
106 RODRIGUES, Gilberto Marcos Antonio; LORENCINI, Marco Antonio Garcia Lopes; ZIMMERMANN, 
Augusto. The Supreme Federal Court of Brazil: protecting democracy and centralized power. In: ARONEY, 
Nicholas; KINCAID, John. Courts in federal coutries: federalists or unitarists?. Toronto: University of Toronto 
Press, 2017. p. 103-134. p. 133-134. 
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argumentação jurídica, da centralidade dos direitos fundamentais na jurisdição constitucional. 

Isso porque verificou-se uma correlação entre a ascensão institucional do Poder Judiciário e a 

dispersão retórica dos direitos.107  

Para efeitos de estruturação territorial do Judiciário, são relevantes não só os 

julgamentos de conflitos federativos entre União e Estados, e entre os últimos, que foram 

processados pela competência do STF em todas as Constituições republicanas, mas também a 

resolução de conflitos de jurisdição e atribuições, defesa da ordem constitucional e 

uniformização da interpretação do direito; a última função pode ser historicamente percebida 

desde a viabilização da “tomada de assentos”108 com o Decreto Legislativo 2.684/1875, 

regulamentado pelo Decreto 6.142/1876.  

Com enfoque na função institucional do Tribunal na estruturação federativa do sistema 

político, demonstra-se relevante o exame das competências jurisdicionais do STF. A esse 

propósito, tornou-se indene de dúvidas a função precípua de o STF centrar-se na guarda da 

Constituição da República (art. 102, CR/88). Além desse senso comum teórico, o Tribunal pode 

ser pensado em termos de competências, categoria que traduz processualmente a medida da 

jurisdição.109 Assim, esses critérios limitadores da adequada distribuição das demandas 

judiciais podem ser sistematizados, quanto ao STF, pela topografia constitucional nas 

modalidades originária, recursal ordinária e recursal extraordinária. Com base nessa divisão, 

opta-se por um exame jurídico mais vertical e amplo do conjunto de normas constitucionais 

regentes das competências desta Corte, em contraposição a caminho mais típico da doutrina 

jurídica que se resume em identificar, nos arts. 36, III, e 102, I, “a” e “f”, e III, da Constituição 

de 1988, os fundamentos das funções federativas do STF.110 

Em primeiro plano, tem-se o sistema de controle abstrato de constitucionalidade, que 

contempla a ação direta de inconstitucionalidade em face de leis ou ato federais e estaduais – 

incluídas a modalidade omissiva e a medida cautelar – e a ação declaratória de 

constitucionalidade com objeto exclusivo em lei ou ato federal, assim como a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental submetida à disciplina legal (arts. 102, I, “a” e “p”, e 

§1o, CR/88). Com essas inovações institucionais, não só a composição de litígios federativos 

                                                      
107 JAKAB, András; DYEVRE, Arthur; ITZCOVICH, Giulio. Conclusion. In: JAKAB, András; DYEVRE, 
Arthur; ITZCOVICH, Giulio. Comparative constitutional reasoning. Cambridge: Cambridge University Press, 
2017. p. 783-784. 
108 Por uma visão global dessa inovação institucional, cf.: NEVES, Antonio Castanheira. O instituto dos 
“assentos” e a função jurídica dos Supremos Tribunais. Coimbra: Coimbra, 1983. 
109 CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 45. 
110 Idêntica opção metodológica pode ser encontrada no escólio de Gilmar Mendes: MENDES, Gilmar Ferreira. 
Controle de constitucionalidade. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
direito constitucional. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 1309 e ss. 
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resta em jogo, mas também o desenho federalista da relação entre poderes nos diversos níveis 

governamentais.111 

Ademais, o caráter de Tribunal Federal mostra-se relevante nos critérios competenciais 

subjacentes ao foro por prerrogativa de função e aos crimes de responsabilidade (art. 102, I, “b” 

e “c”, CR/88). A despeito da ênfase conferida aos princípios republicano e democrático,112 a 

estruturação federativa do poder também é variável relevante na temática, como se depreende 

da recente viragem jurisprudencial a respeito das medidas processuais penais aplicáveis a 

parlamentar federal ou estadual. 

As implicações federativas da atribuição de competências originária e recursal para 

julgamento das ações e remédios expressamente previstos no texto constitucional,113 

notadamente habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, reclamação e mandado de 

injunção (arts. 102, I, “d”, “i”, “l”, “q”, e II, “a”, CR/88), são evidentes em contexto de 

coordenação técnico-jurídica do Judiciário nacional capitaneada pelo STF, a quem compete 

promover a unidade do ordenamento jurídico e consequentemente a supremacia constitucional 

em todo o território nacional. 

No campo das ações constitucionais, registra-se apartadamente – pela significância 

histórica à construção federativa – a reclamação constitucional, porque, em sua primeira fase, 

o STF fundamentou-se na teoria dos poderes implícitos formulada pela Suprema Corte norte-

americana, isto é, essa garantia processual foi encarada como meio de solução de problemas de 

coordenação técnica do Poder Judiciário, os quais não encontravam resposta eficiente nos 

outros meios disponíveis. Dito de outra forma, com o intento de resolver os casos submetidos 

à sua apreciação, o Tribunal construiu novel meio processual, sob a justificativa de que a 

reclamação estaria implicitamente disponível na ordem constitucional. A esse respeito, Ribeiro 

Dantas é claro ao analisar a Rcl 141, julgada em janeiro de 1952, identificando-a como marco 

criativo desse instrumento, pensado para lidar com as hipóteses de não cumprimento integral 

dos julgados do STF, diante do decidido por outras instâncias judiciárias, ou mesmo por invasão 

de sua competência jurisdicional. Em síntese, esse problema prático ocasionou a criação 

pretoriana da reclamação constitucional, originariamente como corolário do direito de petição 

                                                      
111 OLIVEIRA, Vanessa Elias de. Poder Judiciário: árbitro dos conflitos constitucionais entre estados e união. Lua 
Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 78,  
p. 23-250, 2009. p. 225. 
112 OLIVEIRA, Claudio Ladeira; LAURINDO, Marja Mangi. A restrição da imunidade parlamentar na ADI 5526: 
uma crítica ao controle judicial de constitucionalidade a partir da análise do voto do Min. Luís Roberto Barroso. 
Revista de Direito Público, Londrina, v. 14, n. 3, p. 110-130, dez. 2019. p. 127-128. 
113 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 
669-815.  
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e agora acolhida pela legislação processual como manifestação do direito de ação, a ser exercida 

nos casos de ofensa à autoridade das decisões do STF, bem como em prol da preservação da 

competência dele.114  

No escopo da República Federativa do Brasil, compete originariamente ao STF julgar 

extradições de estrangeiros e os litígios entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 

União, Estado ou Distrito Federal (arts. 102, I, “e” e “g”, CR/88). Quanto aos últimos, revela-

se curiosa a ruptura na competência da Justiça Federal de primeira instância para processar as 

mesmas demandas, quando estão no polo processual os municípios ou pessoa, com recurso 

ordinário ao STJ, ou na competência de homologação de sentença estrangeira ou concessão de 

exequatur às cartas rogatórias pelo STJ (arts. 105, I, “h”, II, “c”, e 109, II, CR/88). 

A composição de causas e conflitos federativos entre a União e os Estados, a União e o 

Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração 

indireta, consiste em fonte precípua da caracterização do STF como Tribunal da Federação, nas 

opiniões de Fux e Arabi.115 Ao lado da já clássica divisão entre conflitos federativos e da 

federação, por obra jurisprudencial com racional distintivo pela aptidão de abalar o pacto 

federativo,116 é pouco conclusivo um exame exauriente da casuística em matéria de ACO sobre 

os parâmetros jurisprudenciais para fixação da competência originária do Tribunal nesse 

tópico.117  

Desse quadro advém uma assimetria federativa decorrente de escolha constituinte, 

porquanto, a despeito de as municipalidades serem unidades federadas em sua acepção plena 

(art. 1º, caput, CR/88), não se tem – por consequência de suas presenças nos polos processuais 

– a atração da competência originária do STF no papel de Tribunal da Federação. No campo da 

judicialização do endividamento público subnacional, essa questão ganha repercussões 

pragmáticas, seja pelo arsenal de faculdades derivado de via processual, seja por resultados 

díspares às demandas, o que contraria a isonomia federativa esperada da tutela jurisdicional. 

                                                      
114 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 2000. p. 169/182.  
115 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-14/fux-abhner-arabi-funcao-conciliatoria-tribunal-
federacao. Acesso em: 26  nov. 2019. 
116 “A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da 
Federação (CF, art. 102, I, ‘f’), atribuindo-lhe, nessa condição institucional, o poder de dirimir controvérsias cuja 
potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em 
nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação”. (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo 
Regimental em Ação Cível Originária 2.654, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 03.03.2016, DJe 53 
Publ. em 22.03.2016) 
117 ECHEVERRIA, Andrea de Quadros Dantas. O árbitro da federação pode influenciar o jogo do resgate?: o 
impacto da jurisprudência federalista do STF na crise fiscal dos estados brasileiros. 2019. Tese (Mestrado em 
Direito) – Centro Universitario de Brasília, Brasília, 2019. p. 132-171. 
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Como ilustração desse argumento, tem-se a Pet-TP 8.743, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na 

qual o Município do Rio de Janeiro almejava obter provimento jurisdicional que suspendesse 

sua dívida pública junto à União, sob o fundamento da emergência pública da Covid-19, em 

consonância com o que já estava a ocorrer em benefícios dos entes estaduais. As tutelas de 

urgência foram negadas na primeira e segunda instâncias da Justiça Federal, assim a demanda 

converteu-se em cautelar de efeito suspensivo a recurso extraordinário, o qual seria 

oportunamente aviado pela comuna. Ocorre que, em termos processuais, isso apenas seria 

viável aos juízos de mérito, à luz de óbice constitucional (decisão final de última ou única 

instância exigida pelo inciso III do art. 102, CR/88) e de reforço hermenêutico empreendido 

pela Corte, cristalizado em enunciados sumulares (Súmulas 634, 635 e 735 do STF). Apesar 

disso, o Relator concedeu monocraticamente o que pleiteado pela Fazenda municipal, a título 

de conferir efeito suspensivo ativo ao futuro apelo recursal extraordinário, ou seja, não só 

suspendeu a eficácia da decisão impugnada, mas também concedeu provisoriamente a 

pretensão do recorrente (suspensão da dívida federativa). Nesse sentido, a plausibilidade do 

direito alegado decorreria da posição institucional do STF como Tribunal da Federação e dos 

provimentos acautelatórios já concedidos aos estados em sede de ACOs, enquanto o contexto 

fático de pandemia sanitária indicaria o perigo da demora na prestação jurisdicional. A nosso 

ver, a decisão mostrou-se processualmente ortodoxa, uma vez que sem guarida imediata no 

repertório jurisprudencial da Corte ou na legislação processual, porém inteligível por conta da 

mencionada assimetria federativa, que – na espécie – gerou discrepância na situação financeira 

de entes federativos em circunstâncias semelhantes. Em resumo, melhor seria corrigir o 

problema de competência para também abarcar as municipalidades, ainda que coletivamente, e 

evitar eventuais dificuldades quantitativas daí decorrentes por interpretação mais restritiva da 

competência originária do STF. 

Noutro giro, a dimensão territorial da política da Justiça encontra endereço nos conflitos 

de competência entre tribunais superiores e quaisquer cortes e atribuições suscitados perante o 

STF, assim como nas ações movidas em face de atos do CNJ e do CNMP e naquelas em que 

todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados (art. 102, I, “n”, 

“o” e “r”, CR/88). Essa competência jurisdicional possui repercussões federativas, tendo em 

vista a opção por nacionalização do regime jurídico dos juízes brasileiros. Atualmente, vige a 

orientação de que é da competência exclusiva da Corte processar e julgar originariamente todas 

as decisões desses órgãos de supervisão administrativa e financeira, respectivamente, do 

Judiciário e do Ministério Público, nas quais esteja em jogo o exercício das competências 
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constitucionais previstas nos arts. 103-B, §4º, e 130-A, da Constituição da República.118  

Por fim, o controle difuso de constitucionalidade encontra supervisão última na 

competência do STF para processar e julgar recursos extraordinários movidos em face de 

decisões que representem causas decididas em única ou última instância, quando o recorrente 

articular com contrariedades a dispositivo constitucional, declaração de inconstitucionalidade 

de tratado ou lei federal, julgamento de validade de lei ou ato de governo local em face da 

Constituição da República ou do mesmo expediente de validade de lei local contraposta à lei 

federal (art. 102, III, CR/88). Nesse sentido, o STF possui o dever de guardar a uniformidade 

espacial e temporal do ordenamento jurídico, o que encontra na prática temperamentos 

discricionários em fenômeno identificado pela doutrina como “ativismo judicial à brasileira”.119 

Isso porque essa competência ficou robustecida pela repercussão geral das questões 

constitucionais (art. 102, §3o, CR/88) e pela equiparação promovida em sede de legislação 

processual entre controles difuso e concentrado, dado que ambas exigem a observância de 

precedentes pelos juízos das demais instâncias e à eficácia rescisória dos julgamentos do STF 

(arts. 525, §12, 535, §5, 927, I e III, CPC/15).  

Em síntese, o exercício dessas competências constitucionais por parte do STF conforma 

a estruturação do Poder Judiciário nacional de um lado e, de outro, tem a possibilidade de 

influenciar de forma ampla o sistema federal. Essa é a estrutura da problemática. Concebe-se, 

ainda, as funcionalidades dessa arquitetura constitucional, o que se faz pela categoria conceitual 

do federalismo judicial. 

Nesse aspecto, apesar de se constatar uma série de reflexos inequívocos da visão 

federativa na concepção hodierna do Poder Judiciário, observa-se baixa teorização na 

dogmática jurídica brasileira, mas também constitucional comparada,120 no que diz respeito à 

noção de federalismo judicial. A lacuna agrava-se em sua baixa justificação diante da 

observação de que, ao seu lado, a predominância empírica nas relações entre Poderes Executivo 

e Legislativo revela-se fator de identificação de tipos de federalismo – executivo121 e legislativo 

                                                      
118 Trata-se, a propósito, das teses fixadas em sessão plenária de 18.11.2020, na ADI 4.412, na Rcl 33.459 e na Pet 
4.770. 
119 VERÍSSIMO, Marcos Paulo. A Constituição de 1988, vinte anos depois: Suprema Corte e ativismo judicial “à 
brasileira”. Revista Direito GV, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 407-440, jul./dez. 2008. 
120 Saudável tentativa de descrever esse conceito é verificada em: DELANEY, Erin F. Judicial federalism in 
comparative perspective. In: FESSHA, Yonatan Tesfaye; KÖSSLER, Karl. Federalism and the courts in Africa: 
design and impact in comparative perspective. Londres: Routledge, 2020.  
121 WATTS, Ronald L. Executive federalism: the comparative context. In: SHUGARMAN, David P.; 
WHITAKER, Reg. Federalism and political community: essas in honour of Donald Smiley. Toronto: University 
of Toronto Press, 1989. p. 57-89; HABERMAS, Jürgen. Um ensaio sobre a Constituição da Europa. Tradução 
Marian Toldy e Teresa Toldy. Lisboa: 70, 2012. p. 73 e ss. 
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–122 há muitas décadas no âmbito das ciências sociais.  

No caso norte-americano, a análise do federalismo judicial consistiu, em termos gerais, 

no estudo da jurisprudência permissiva ou obstativa dos avanços das políticas econômicas 

federais, caracterizada pelo denominado intervencionismo estatal, em face dos direitos e da 

autonomia estaduais.123 Na experiência germânica, o Tribunal Federal Constitucional alemão 

construiu, por exercício de hermenêutica, os princípios da lealdade, solidariedade e da 

subsidiariedade, dessa forma influenciou e promoveu ativamente o federalismo no país.124 

Identifica-se, ainda, um federalismo feito por juízes, na União Europeia, haja vista que a 

jurisprudência do TJUE foi capaz de contribuir para a integração política dos Estados-membros 

na organização supranacional. Nesse escopo, reduziram-se substancialmente as soberanias 

fiscais das unidades constitutivas, embora a repartição formal de competências pouco tenha se 

alterado.125 Por outro turno, toma-se nota de estudos recentes no continente africano a respeito 

da relação imbricada entre Cortes e federalismo, culminando no fenômeno que se busca aqui 

compreender.126 

Nesse sentido, a dogmática jurídica em que esta investigação se insere tem por propósito 

alargar a perspectiva cognitiva incidente sobre a visão federativa do Judiciário nacional. 

Assume-se, por conseguinte, o federalismo judicial na condição de esquema conceitual que 

abarca o arcabouço normativo, de um lado, e os processos formais e informais que descrevem 

e sistematizam a divisão espacial e temporal do Poder Judiciário, de outro, inclusive em sua 

                                                      
122 MERKL, Peter. Executive-legislative federalism in West Germany. The American Political Science Review, 
v. 53, n. 3, p. 732-741, 1959; VERNEY, Douglas V. From executive to legislative federalism?: the transformation 
of the political system in Canada and India. The Review of Politics, v. 51, n. 2, p. 241-263, 1989. 
123 A propósito, as inflexões da Suprema Corte dos EUA em sua jurisprudência federalista após o “New Deal”, 
proposto pelo Presidente Franklin Roosevelt, e o que foi denominado de “novo federalismo judicial” a partir da 
Corte Rehnquist:  TARR, G. ALAN. The past and future of the new judicial federalism. Publius, v. 24, n. 2, p. 
63-79, 1994; WEINBERG, Louise. A New Judicial Federalism?. Daedalus, v. 107, n. 1, p. 129-141, 1978. 
Utilizando-se o termo para referir-se às origens da Justiça Federal norte-americana no Judiciary Act de 1789: 
WIECEK, William M. Murdoch v. Memphis: section 25 of the 1789 Judiciary Act and judicial federalism. In: 
MARCUS, Maeva. Origins of the federal judiciary. Nova York: Oxford University Press, 1992. p. 112-178. 
124 “In this regard the judge made principles of federal loyalty, solidarity and subsidiarity played a leading role not 
only in the decisions of the courts, but also in the public debate on federalism and for the political practise. The 
legislator often has to follow the decisions and instructions of the constitutional courts. And sometimes the 
constitutional judiciary initiated even changes of or amendments to the constitutions. Therefore one can say: The 
German federalism was and is not totally ‘judge made’, but to a large extent influenced, developed and promoted 
by the constitutional courts”. (SCHNEIDER, Hans-Peter. Loyalty – solidarity – subsidiarity: three principles of a 
judge made federalism in Germany. In: SCHNEIDER, Hans-Peter; KRAMER, Jutta. Judge made federalismo?: 
The role of courts in federal systems. Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., 2009.   
125 No âmbito tributário, isso permitiu concluir pelo caráter centralizador da jurisprudência do Tribunal de Justiça 
da União Europeia em comparação com a Suprema Corte norte-americana, embora somente o segundo seja 
formalmente uma federação e tenha uma constituição. AVI-YONAH, Reuven S.; LANG, Michael (ed.). 
Comparative fiscal federalism. 2. ed. Alphen aan den Rijn: Wolter Kluwer, 2016. 
126 FESSHA, Yonatan Tesfaye; KÖSSLER, Karl. Federalism and the courts in Africa: design and impact in 
comparative perspective. Londres: Routledge, 2020. 
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noção de administração pública.127 Do lado exógeno, são importantes os impactos da 

funcionalização desse aparato estatal em determinada cultura constitucional.  

Nesse sentido, entende-se que a estruturação e o funcionamento do Poder Judiciário nas 

sociedades contemporâneas também sofrem conformações em razão de políticas territoriais, 

isto é, de disputas geopolíticas internas, que não se resumem a confrontos entre políticos e 

burocratas acerca de transferências intergovernamentais ou de arrecadação tributária ótima, 

tendo em vista a circunstância de que também são salientes conflitos de interesses e classes 

entre as diversas forças políticas organizadas na tessitura social.128 Nesse contexto, o 

federalismo promete ser arranjo conceitual e institucional capaz de gerir essa política com seus 

interesses espaciais. 

Com o intento de concretizar esse argumento, aponta-se para o problema da 

descentralização de poderes e rendas, o que se opera por intermédio da transladação de 

atribuições ou capacidades do nível governamental central para os locais. Trata-se de processo 

multidimensional.129 Na vertente política, ganha significado o estabelecimento de instituições 

e organizações de participação ou representação territorialmente circunscritas e autônomas, mas 

com alcance nacional, como, por exemplo, partidos políticos, sindicatos e os ramos do Poder 

Judiciário. Em outras palavras, considera-se a divisão espacial do poder em suas diversas 

manifestações.  

Em esforço de síntese, o conceito de federalismo judicial proposto resulta do 

relacionamento entre o ideal federativo e o controle do poder político pela judicialização, tendo 

em vista o caráter de influência recíproca que se enxerga entre essas duas instituições 

fundamentais do constitucionalismo. Por um lado, o exercício da jurisdição molda o sistema 

federal mediante sucessivas interpretações de assuntos relacionados à distribuição vertical e 

horizontal do poder político, além das estruturas institucionais do sistema federal. De outro, o 

signo federativo tem implicações no Poder Judiciário em termos funcionais (independência 

judicial) e estruturais (organização judiciária).130 Enfim, pressuposta essa visão ampliada da 

incidência do federalismo no Poder Judiciário, cinge-se aqui a atenção discursiva ao papel 

                                                      
127 ALMEIDA, Fernando Menezes de. A noção constitucional de “administração pública” aplicada ao poder 
judiciário. In: CONTI, José Maurício (org.). Poder judiciário: orçamento, gestão e políticas públicas. São Paulo: 
Almedina, 2017. p. 17-28. 
128 TARROW, Sidney; KATZENSTEIN, Peter J.; GRAZIANO, Luigi (ed.) Territorial politics in industrial 
nations. Nova York: Praeger, 1978. 
129 LEIRAS, Marcelo. Los procesos de descentralización y la nacionalización de los sistemas de partidos en 
América Latina. In: FALLETI, Tulia G.; GÓNZALEZ, Lucas; LARDONE, Martín. El federalismo argentino en 
perspectiva comparada. Buenos Aires: Educa, 2013. p. 29-30. 
130 ARONEY, Nicholas; KINCAID, John. Introduction: courts in federal countries. In: ARONEY, Nicholas; 
KINCAID, John (ed.). Courts in Federal Coutries: federalists or unitarists?. Toronto: University of Toronto 
Press, 2017. p. 3-28.  
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federativo do STF na composição de litígios entre as unidades federadas. 

1.3 Aplicação do conceito de federalismo judicial ao universo da macrolitigância 

financeira 

“Nas questões aparentemente ou correlatamente 
políticas, não se fixou ainda – nem seria fácil de fixar – a 
orientação do Supremo Tribunal. Mas, os julgamentos 
proferidos prenunciam uma fase de segura, eficaz e 
acatada intervenção do Tribunal nas questões que lhe 
competem, permitindo-lhe tornar-se aquele aparelho 
garantidor da Federação, que Joaquim Nabuco, no 
admirável discurso de 1888, proclamara 
indispensável.”131 

(Levi Carneiro) 

Mostra-se possível articular, junto ao federalismo judicial brasileiro e à teoria de justiça 

federativa, com um conceito de macrolitigância financeira. Trata-se de fenômeno com 

significância jurídica, apesar de refletir um fato social completo, na terminologia de Marcel 

Mauss,132 que decorre da concepção hodierna do Poder Judiciário como arena jurídica de 

mediação dos conflitos mais fundamentais à atividade financeira do Estado. 

 A propósito, essa referência semântica provém de experiência acadêmica em curso 

consistente na aplicação originária dessa chave analítica no contexto do processo tributário, por 

conta da dúplice necessidade, específica desse setor jurídico, de promoção dos direitos 

fundamentais dos contribuintes e de sustentabilidade do Estado Fiscal. Sob a expressão 

“macrolitigância fiscal”, compreende-se tanto (i) a instituição de precedentes, ou pelo menos 

decisões que colocam fim a uma cadeia argumentativa produzida pelo STJ e pelo STF, quanto 

(ii) a administração pública da Justiça em larga escala com o objetivo de recuperar ativos 

tributários ou de garantir a defesa do patrimônio público e privado das pessoas naturais e 

jurídicas que convergem ao financiamento das ações governamentais. Em outras palavras, essa 

categoria busca descrever e explicar a atuação orientativa e vinculante das cortes de cúpula em 

matéria tributária e a governança judicial subjacente à prestação de tutela em todo território 

nacional, a partir de serviços e medidas de índole processual e gerencial.133 

                                                      
131 CARNEIRO, Levi. Do judiciário federal. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1916. p. 34. 
132 MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva. Lisboa: 70, 1988, passim. 
133 FONSECA, Rafael Campos Soares da. Sistema multiportas no novo Código de processo civil e a crise da 
execução fiscal: uma revisita a partir do Observatório da Macrolitigância Fiscal. In: BUISSA, Leonardo; 
BEVILACQUA, Lucas (coord.). Processo tributário. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 117-128. p. 
117/123-125. Com agenda de perquirições teóricas e práticas mais amplas, que se subdivide em consensualidade 
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 Tendo em vista que as receitas tributárias são componentes da atividade financeira do 

Estado, embora desfrutem, na dogmática jurídica, de maior atenção normativa e conceitual, não 

se vislumbram maiores dificuldades em transladar essa plêiade de ideias para a dinâmica do 

direito financeiro, ou seja, de modo a abarcar as demais modalidades de receitas, as despesas, 

as operações de crédito, a gestão e o controle sobre elas realizados na ambiência do orçamento 

público. 

Fernando Facury Scaff e Élida Graziane qualificam os debates mais corriqueiros em 

ambiência forense sobre a efetivação de direitos fundamentais, a partir dos interesses 

individuais ou de determinada coletividade em jogo. Esses referem-se ao enfoque microjurídico 

incidente sobre o tema do custeio das prestações estatais sociais. Ante a necessidade de ampliar 

o foco e observar a sociedade pelas lentes do direito financeiro, pugnam por uma análise 

macrojurídica da efetivação dos direitos sociais, a qual pode ocorrer dentro e fora do Poder 

Judiciário.134 No ano de 1973, Geraldo Camargo Vidigal já se referira em sua clássica obra a 

semelhante adjetivação às normas do direito financeiro.135 

Na área de concentração que se insere esta tese, ao fim da década de 1970,136 Eros 

Roberto Grau apontara a necessidade de construir um critério jurídico, independentemente da 

macroeconomia, para distinguir o universo teórico do direito econômico e do comercial, assim 

aportara o artifício do micro e do macrojurídico para distinguir as abordagens propostas para a 

regulação da atividade econômica. De acordo com historiografia da ideia realizada por Grau,137 

observara antes disso a tentativa do húngaro, radicado na Argentina, Esteban Cottely em favor 

da existência de instituições jurídicas que servem de um lado à microeconomia e, de outro, à 

macroeconomia, segundo o caráter coletivo ou individual de sua lógica de atuação.138  

Portanto, no escopo do direito econômico, Grau argumenta que a distinção entre micro 

                                                      

em matéria tributária, processo administrativo fiscal e técnicas estratégicas de recuperação de ativos tributários 
por meio de precedentes, tendo como objetivo o mapeamento e a sistematização de fluxos e resultados processuais 
decorrentes dos vastos contenciosos tributários de natureza judicial e administrativa para fins de aportar 
diagnósticos aproximativos da realidade jurídica brasileira, remete-se ao Observatório da Macrolitigância Fiscal 
do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e certificado junto ao CNPq: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/538378. Acesso em: 22 de setembro de 2020. 
134 Essa trajetória institucional é tratada em: FONSECA, Rafael Campos Soares da. O orçamento público e suas 
emergências programadas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 83-151. 
135 VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Fundamentos do Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1973, p. 135-136. 
136 “Nestas condições, considerados todos os pontos até então examinados, podemos conceituar o Direito 
Econômico como o sistema normativo voltado à ordenação do processo econômico, mediante a regulação, sob o 
ponto de vista macrojurídico, da atividade econômica, de sorte a definir uma disciplina destinada a possibilitar a 
efetivação da política econômica estatal.” (GRAU, Eros Roberto. Planejamento Econômico e Regra Jurídica. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, p. 218) 
137 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 27. 
138 COTTELY, Esteban. Teoria del derecho económico. Buenos Aires: Frigerio, 1971. p. 132 e ss. 
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e macrojurídico pauta-se no objeto a que se dirigem as normas jurídicas. Isso porque, no 

tratamento microjurídico, a regulação vocaciona-se à ação do agente econômico, conquanto na 

abordagem macrojurídica, volta-se a agregados do agir de um conjunto de sujeitos. Ademais, 

no elemento subjetivo da norma, o primeiro é construído em torno de sujeitos de direito, ao 

passo que as segundas, do exercício de determinadas atividades. Por fim, a despeito desse 

robusto desenvolvimento nesse ramo jurídico em especial, ressalta que “a circunstância de que 

o tratamento macrojurídico não é específico e peculiar do Direito Econômico. Vale dizer: em 

outros ramos do Direito, manifestam-se também, nitidamente, regulações do tipo 

macrojurídico, em oposição ao microjurídico”.139 

Nessa tradição de pensamento publicista, competiu a Scaff e Graziane Pinto estender a 

clivagem entre micro e macro para o contexto dos litígios com repercussões fiscais e 

orçamentárias. Postas no agregado, as demandas judiciais transformam-se em macrolitigância 

financeira.140 Com efeito, nessa categoria inserem-se os principais casos de judicialização das 

dívidas públicas dos Estados.  

No repertório jurisprudencial do STF, digna de nota é a referência recentemente feita 

pelo Ministro Alexandre de Moraes aos temas submetidos à sistemática da repercussão geral 

como macrolides, em contraposição ao montante de apelos recursais tratados repetitivamente 

pela Corte e destituídos de expressividade jurídica transcendente.141 

 Fixado o presente conceito, são, ainda, necessárias explanações sobre o papel 

institucional desempenhado pelo STF, sobretudo o de Tribunal da Federação, no atual sistema 

político e respectivas disputas financeiras. Segundo Luís Roberto Barroso e Marcus Barbosa, 

boa parte do desenvolvimento e das inovações do controle de constitucionalidade, sob a égide 

da Constituição da República de 1988, deve-se às oportunidades de decisão propiciadas em 

demandas tributárias submetidas à apreciação da Corte.142 Mais recentemente, após a viragem 

jurisprudencial efetuada pelo STF no sentido da fiscalização em abstrato das leis 

                                                      
139 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 31. 
140 PINTO, Élida Graziane; SCAFF, Fernando Facury. A macrolitigância financeira em defesa dos direitos 
fundamentais no Supremo. Conjur, São Paulo, 7  nov. 2018. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-
nov-07/opiniao-macrolitigancia-financeira-pelos-direitos-fundamentais. Acesso em: 22 set. 2020. 
141 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário 1.273.640, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08.09.2020, DJe 24.09.2020. 
142 “O direito tributário tem servido como um dos principais catalisadores para o desenvolvimento de diversos 
aspectos especialmente relevantes da jurisdição constitucional no Brasil. Como se trata de uma matéria muito 
presente na rotina do STF, e com um forte interesse governamental, as disputas tributárias têm sido historicamente 
um indutor importante de inovação, aperfeiçoamento e discussão de novos mecanismos e técnicas relativas ao 
controle de constitucionalidade”. (BARROSO, Luís Roberto; BARBOSA, Marcus Vinicius Cardoso. Direito 
tributário e o Supremo Tribunal Federal: passado, presente e futuro. Universitas Jus, Brasília, v. 27, n. 1, p. 1-20, 
2016. p. 3) 
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orçamentárias,143 remanesceu mais evidente o contributo também prestado pelo direito 

financeiro às jurisdições ordinária e constitucional exercidas pela Corte.144 

 No bojo das preocupações financeiras, além da maior capacidade institucional para 

promover a análise macrojurídica das questões públicas com significância econômica e fiscal, 

reputa-se importante qualificar a espacialidade do STF naquilo que foi denominado, por Scaff, 

de sistema financeiro de vigiar e punir, sob o prisma do orçamento republicano que proporciona 

a liberdade igual. Explica-se: cuida-se dos mecanismos pelos quais se controlam e se 

responsabilizam as pessoas e instituições no exercício de funções públicas que infringem a 

normatividade do sistema financeiro e orçamentário brasileiro. Essa engenharia constitucional 

move-se por meio das categorias jurídicas pertinentes ao controle, como consectário da 

vigilância que se requer em contexto republicano e que demanda a prestação de contas por 

aqueles que exercem incumbências públicas em função do povo, e à responsabilidade.145  

Ademais, é viável a diferenciação conceitual entre controle e fiscalização, tendo em 

vista a conotação própria e menos abrangente da última, pois implica identificar eventuais 

irregularidades e puni-las. Por sua vez, o controle deriva das três indagações fundamentais de 

ordem ética quanto à limitação do poder político. De acordo com Fábio Comparato, são elas: a 

quem deve ser reconhecida a soberania; com que finalidade deve esta ser exercida; e como 

controlar o exercício do poder em todos os níveis, a fim de evitar os abusos. Assim, o Estado 

de Direito é outro nome para o controle geral de poderes, ante a finalidade última do manejo 

desses ser a realização do bem comum, por e para cada povo historicamente considerado. Na 

perspectiva interna, importam os mecanismos de submissão de todos os agentes públicos à 

fiscalização popular e, por consequência, a responsabilização direta dos atores dotados de 

múnus público, o que ocorre por instrumental da gramática jurídica.146 

Com base nisso, o Poder Judiciário exerce controle, e não fiscalização, sobre o sistema 

                                                      
143 Sobre esse evento muito já se tratou na literatura jurídica, verbi gratia: SCAFF, Fernando Facury; ROCHA, 
Francisco Sergio. A trajetória do controle concentrado de constitucionalidade do orçamento e sua ultrapassagem 
como lei formal. Interesse Público, Belo Horizonte, ano 21, n. 115, p. 55-84, maio/jun. 2019. p. 70-81; 
FONSECA, Rafael Campos Soares da. O orçamento público e suas emergências programadas. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2017. cap. 2. 
144 Ilustrações disso são robustas coletâneas dedicadas a examinar controvérsias de direito financeiro solvidas pelo 
STF: SCAFF, Fernando Facury et al. (org.). Federalismo (s)em juízo. São Paulo: Noeses, 2019; GOMES, Marcus 
Lício; ABRAHAM, Marcus; TORRES, Heleno Taveira (coord.). Direito financeiro na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal: homenagem ao Ministro Marco Aurélio. Curitiba: Juruá, 2016; GOMES, Marcus 
Lívio; ARABI, Abhner Youssif; ALVES, Raquel de Andrade Vieira (coord.). Direito financeiro e jurisdição 
constitucional. Curitiba: Juruá, 2016. 
145 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre direito financeiro, 
república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 421-423. 
146 COMPARATO, Fábio Konder. Poder político e capitalismo. Boletim de Ciências Econômicas, Coimbra, v. 
LVII, t. 1, p. 1115-1144, 2014. p. 1116 e 1140. 
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constitucional em suas vertentes orçamentária e financeira, sendo que a ele incumbe o poder de 

julgar as condutas potencialmente lesivas a direitos fundamentais. Logo, é recomendável que 

essa sindicância seja feita com prudência e senso de proporção de maneira a evitar a paralisia 

governamental, bem como que seja pautada em critérios de decisão decorrentes da legalidade 

ou da juridicidade (direito posto).147  

Por essa razão, veio a lume a Lei 13.655/2018, que introduziu os arts. 20 a 30 à Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB – Decreto-Lei 4.657/1942).148 Segundo o 

grupo de publicistas que a inspirou, a necessidade social dessa alteração normativa resultou da 

multiplicidade e diversidade que a juridicidade à administração pública assume hodiernamente, 

cuja complexidade exigiu o deslocamento do centro decisório do legislador para o aplicador. 

Assim, busca-se que esse disposto normativo seja cogente a qualquer agente, órgão ou ente que 

integre o aparelho do Estado ou que se equipare ao estatal.149 Por conseguinte, quando controlar 

a atividade financeira estatal, mormente em sistema apto a verificar a adequação das condutas 

de conformidade com o prescrito pela ordem normativa em relação aos processos de 

endividamento público, deve o STF adotar parâmetros interpretativos estáveis e íntegros, bem 

como considerar o enquadramento do crédito público como manifestação tanto do trânsito 

jurídico quanto das titularidades patrimoniais do Erário. 

Noutro giro, a noção de responsabilidade jurídica guarda pertinência às consequências 

de ato, que serão sancionatórias no caso de sua irregularidade. A responsabilização desdobra-

se em múltiplos aspectos da relação jurídica que se forma na infração da normatividade, 

especialmente sujeitos, nexo e resultado que a motivam, além das sanções e reparação que dela 

decorrem.150 Nas obrigações da dívida pública estatal, merecem enfoque a competência dos 

entes federados e as condutas divergentes daquelas estabelecidas no preceito normativo de 

                                                      
147 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre direito financeiro, 
república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 425. 
148 Muito se agradece os escólios providos por Floriano de Azevedo Marques, como, por exemplo, a exaustiva 
repetição (a ponto de confessar-se rebarbativo) das expressões “ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa” ou “esferas administrativa, controladora ou judicial” em evento interno do Gabinete do Ministro 
Edson Fachin na série “Hora da Atualização”, notadamente no que diz respeito aos problemas rotineiros nas 
práticas do direito administrativo que se buscava endereçar quando da propositura do anteprojeto de lei. 
MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-
Lei 4657/1942) – PL 349/15. Supremo Tribunal Federal, Hora Da Atualização, Brasília, em 15 jun.  2018. 
Antes disso e mesmo da aprovação da Lei 13.655/2018, proposição na forma de artigo: MARQUES NETO, 
Floriano Peixoto de Azevedo. É necessário atualizar a velha lei de introdução para melhorar o direito público 
brasileiro. Revista Zênite de Licitações e Contratos, v. 258, p. 724-731, 2015. 
149 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Art. 23 da LINDB: o equilíbrio entre mudança e 
previsibilidade na hermenêutica jurídica. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 93-112, nov. 
2018. p. 107. 
150 Em termos mais amplos, remete-se a: SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade civil do estado 
intervencionista. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. cap. 3. 
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regência. 

Nesse sentido, Fernando Facury Scaff alerta para o caráter instrumental, e não 

finalístico, do controle e da responsabilidade sob o prisma do direito financeiro, em razão do 

princípio republicano, bem como da observância dos ideais de publicidade e de transparência 

como suas condições de possibilidade.151 Dito de outra forma, em uma perspectiva funcionalista 

da atividade financeira do Estado, compete ao controlador atentar para a necessária vinculação 

de suas ações aos objetivos republicados positivados na ordem constitucional. 

Com essas considerações, torna-se viável a apropriação do arcabouço conceitual 

referente à macrolitigância financeira, na qual inserem-se as controvérsias jurídicas com 

significância federativa a respeito das dívidas públicas de titularidade dos estados federados.  

1.4 A tese da dinâmica pendular da jurisprudência federalista do STF 

“Na escola não briguei com ninguém, ouvia o mestre, 
ouvia os companheiros, e se alguma vez estes eram 
extremados e discutiam, eu fazia da minha alma um 
compasso, que abria as pontas aos dois extremos. Eles 
acabavam esmurrando-se e amando-me. 
Não quero elogiar-me...”.152 

(Conselheiro Aires) 

Esta seção dedica-se a explicar a hipótese de trabalho, segundo a qual, em termos 

descritivos, os pronunciamentos do STF, em matéria de conflitos federativos fiscais acerca do 

endividamento público subnacional, redundam em uma ambivalência direcional quanto aos 

resultados na forma da divisão territorial de recursos e poderes, ora centralizadores em torno da 

União, ora descentralizadores em benefício dos Estados. Isso porque se deriva da revisão de 

literatura realizada neste capítulo que, em questionamentos abstratos relacionados aos marcos 

normativos, os quais possibilitaram as renegociações da dívida pública federativa, há uma 

deferência iterativa às opções legislativas do governo federal, ou mesmo sob as luzes de um 

federalismo de devolução,153 plasmado na normatividade constitucional, na compreensão de 

                                                      
151 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre direito financeiro, 
república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 429-430. 
152 ASSIS, Machado de. Memorial de Aires. [S.l.]: Klick, 1997. p. 94. 
153 De acordo com Paloma Campos, o federalismo de devolução diferencia-se do federalismo de integração em 
razão de seus objetivos na atividade de repartir constitucionalmente as competências e funções entre os entes 
federados. No primeiro tipo, observa-se a adoção de uma noção estrita de competência com a finalidade de 
descentralizar Estados unitários, logo a Constituição reveste-se em uma ordem total que define também os poderes 
das pessoas autônomas criadas. No segundo tipo, nota-se um conceito flexível de competência para fins de 
construir uma nova entidade política, a Federação, a partir dos pilares dos Estados pré-existentes os quais decidem 



68 

68 

amplo espaço para o ente central dispor sobre normas gerais de direito financeiro. Por outro 

lado, os estados passaram a enxergar o Tribunal como via alternativa para lograr espaço ou 

alívios fiscais de curto prazo, tendo em vista que, por essa lente, os poderes de supervisão 

econômica federativa da União e respectivas sanções sobre os autores terminariam por aniquilar 

na prática a autonomia financeira dos entes estaduais ou, na melhor das hipóteses, esse esquema 

constitucional terminaria por não contribuir para o desenvolvimento do pacto federativo.  

Sob as lógicas dos agentes relevantes que operam nos sistemas econômico e político, a 

hipótese é de que o STF provê “sinais trocados”, em termos fiscais, às unidades federadas, isto 

é, ora pela imperatividade de medidas de austeridade fiscal, ora pela necessidade de colaboração 

de toda federação no soerguimento de Estados-membros em dificuldade financeira. No entanto, 

cabe pesquisar a validade dessa tese científica a partir do exame jurídico do repertório 

jurisprudencial da Corte. Justamente por isso, resta saber se essa ambivalência direcional está 

embasada na forma de argumentação jurídica. 

Com a finalidade de reconstruir um modelo teórico que sirva de guia normativo para a 

avaliação da adequação constitucional do desempenho institucional do STF em temas de 

endividamento público do Estado, entende-se ser imprescindível justificar a adoção dessa 

hipótese. Afinal, uma teoria legitima-se por sua capacidade explicativa da realidade, tal como 

percebida pela comunidade científica, logo aqui se expõe o que se assume como principais 

problemas da tradição brasileira nesse tema. A propósito, da literatura sistematicamente 

revisada, observa-se um movimento pendular, caso se adote abordagem atitudinal ou 

estratégica. Por um lado, os ensaios sobre controle concentrado e abstrato de 

constitucionalidade, mas não só, esboçam um cenário de atuação do STF tendencialmente 

favorável a resultados centralizadores, ou seja, os que fortalecem a União e, dentro dessa esfera, 

o Poder Executivo. Para exemplificar, veja-se a tese de Kapiszewski, segundo a qual o STF 

tivera um “caráter estadista” nos primeiros quinze anos da novel ordem constitucional, o que 

se reflete em sua estabilidade, perfil de profissionalização e grande legitimidade ou coesão dos 

julgadores. Explica-se com isso a emergência de uma acomodação político-constitucional entre 

o Tribunal e as instituições democrático-representativas em favor da governança econômica, 

em oposição à confrontação entre os Poderes republicanos.154 

Nesse diapasão, confiada à União a função da estabilização econômica da federação e 

                                                      

por associar-se: CAMPOS, Paloma Biglino. Federalismo de integración y devolución: el debate sobre la 
competencia. Madri: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.  
154 KAPISZEWSKI, Diana. High courts and economic governance in Argentina and Brazil. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012. p. 156. 



69 

69 

ao Poder Executivo a “chave do cofre” pelo Poder Constituinte, o STF não se valeu de sua 

jurisdição constitucional ou independência judicial para sistematicamente minorar os poderes 

federais nesse aspecto. Pelo contrário: de acordo com a pesquisadora indigitada, o Tribunal foi 

seletivamente assertivo. Assim, quando reprochou alguma medida econômica federal, valeu-se 

de técnicas decisórias ou interpretativas criativas ou processualmente heterodoxas com o intuito 

de ser faticamente viável o atendimento de seus comandos judiciais pelos seus destinatários. 

Por seu turno, os líderes eleitos tenderam a cumprir essas decisões e, mesmo quando 

contrariados, não se engajaram em uma retaliação significativa contra a Corte.155 

Não obstante seja esse o panorama geral nas primeiras duas décadas de dinâmica da 

separação dos poderes sob a égide da constituição de 1988, também se reconhece, no último 

lustro, cenário recentemente descrito por Oscar Vilhena como “a Batalha dos Poderes”,156 de 

maneira a refletir o mal-estar constitucional instalado na Praça dos Três Poderes desde junho 

de 2013. A despeito de essa mudança de diagnóstico constitucionalista ser relevante, no escopo 

desta tese, não se entende que a deflagração institucional sustentada por esse autor em matéria 

política pode ser generalizada a temas federativos de conotações fiscais ou econômicas. A 

diretriz geral parece remanescer pela concorrência do STF à manutenção da governabilidade 

econômica, tal como percebida pelo ente central. Na verdade, alguns resultados fiscalmente 

descentralizadores, por isso desfavoráveis à União, são exceções que confirmam a regra.157 

Como visto na revisão de literatura empreendida neste capítulo, essa posição é respaldada em 

diversos estudos das ciências jurídicas ou outras de índole social aplicada. Nessa seara, a 

dogmática jurídica chega ao ponto de considerar a deferência judicial como um legado do 

autoritarismo constitucional brasileiro, ao menos no que toca aos poderes legiferantes 

presidenciais.158 

Por outro lado, também considera-se procedente o apontamento divergente feito por 

Andrea Dantas a respeito da atuação francamente favorável aos estados federados no âmbito 

das ACOs, pelo menos quanto ao caráter quantitativo e diagnóstico da exaustiva pesquisa 

                                                      
155 KAPISZEWSKI, Diana. High courts and economic governance in Argentina and Brazil. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012. p. 156. 
156 VIEIRA, Oscar Vilhena. A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-estar constitucional. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2018, passim. 
157 Isso ocorre até mesmo no plano argumentativo ou retórico, como bem se extrai da seguinte manifestação do 
Ministro Luís Roberto Barroso na ACO 648, Relator Ministro Marco Aurélio, e Redator para acórdão o Ministro 
Edson Fachin, em que o STF condenou a União ao pagamento de complementação do Fundef: “Evidentemente, 
não me é indiferente a crise fiscal vigente no Brasil, mas preciso relembrar que a crise fiscal é da União e a crise 
fiscal é dos estados também. Portanto, nós estamos aqui repartindo escassez e precisamos fazer, nisso como em 
tudo o mais, o que é justo; por temer o horror econômico, não podemos produzir o horror jurídico”. 
158 ARGUELHES, Diego Werneck. Judicial deference as an authoritarian constitutional legacy: the Brazilian 
Supreme Court and presidential lawmaking powers. Discusiones, v. 24, p. 143-176, 2020. 
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realizada. Decerto, essa linha de pensamento já houvera sido sugerida em Arlota e Garoupa.159 

De acordo com Dantas, além do conflito federativo desse tipo de ação ser eminentemente fiscal, 

as taxas de êxito dos estados junto ao STF nessa seara indicam a direção de maior 

descentralização de recursos públicos da União para as primeiras unidades: 

Ao efetuar tal compartimentalização, é possível perceber duas tendências 
distintas na jurisprudência federalista do STF. Assim, sem refutar os estudos 
anteriores sobre o caráter centralista do STF em sede de controle concentrado 
de constitucionalidade, pode-se afirmar que a jurisprudência do STF 
centraliza o federalismo brasileiro, seja reduzindo a autonomia constituinte 
dos Estados, seja alargando as competências legislativas da União. Por outro 
lado, ao decidir os conflitos diretos entre União e Estados, em sede de ACO, 
o STF promove um movimento de descentralização de recursos, revelando 
uma tendência centrífuga na jurisprudência da Corte. Em outras palavras, 
conjugando os estudos já realizados sobre o tema com as conclusões retiradas 
da análise dos dados da presente pesquisa, é possível afirmar que a 
jurisprudência do STF promove um movimento dual sobre o federalismo 
brasileiro, na medida em que centraliza as competências legislativas nas 
decisões em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mas 
promove a descentralização de recursos quando instado a decidir o litígio 
direto entre União e Estados em sede de ACO. Essa observação contribui para 
problematizar a anterior visão centralista da jurisprudência do STF, com o 
intuito de melhor compreender a atuação da Corte sobre a estrutura federalista 
brasileira.160 

De fato, tem-se que essa inferência, em alguma medida, vai ao encontro de críticas já 

realizadas à atuação do STF em demandas que envolvem direitos sociais ou econômicos com 

alto custo, principalmente no que diz respeito às distorções orçamentárias provocadas pelos 

impactos alocativos de decisões judiciais tomadas em casos individuais quando agregados, à 

luz do conceito de macrolitigância financeira.  

Mas não só. No contexto do controle judicial, efetuado pelo Tribunal, dos planos de 

estabilização monetária durante as décadas de 1980 e 1990, notadamente os heterodoxos 

representados pelo Cruzado, Bresser, Versão, Collor I e II, Camila Duran concluiu que  a Corte 

respeitou, em juízo de constitucionalidade, as opções macroeconômicas do governo federal. 

Noutras palavras, o STF sinalizou o locus técnico-político do problema da moeda.161 Mais 

recentemente, o que tornou possível a operação em torno de universo estatístico mais 

abrangente sobre o mesmo tema, Tomio, Kanayama e Robl Filho confirmaram parcialmente as 

conclusões de Duran no sentido do papel desempenhado pelo Tribunal na preservação do Plano 

                                                      
159 ARLOTA, Carolina; GAROUPA, Nuno. Addressing federal conflicts: an empirical analysis of the Brazilian 
Supreme Court, 1988-2010. Review of Law & Economics, v. 10, n. 2, p. 137-168, 2014. 
160 DANTAS, Andrea de Quadros. O STF como árbitro da federação: uma análise empírica dos conflitos 
federativos em sede de ACO. Revista Direito GV, São Paulo, v. 16, n. 2, e1964, set. 2020. p. 32. 
161 DURAN, Camila Villard. Direito e moeda: o controle dos planos de estabilização monetária pelo Supremo 
Tribunal Federal. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 119-123. 
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Real e da sua implantação. Contudo, também observaram que, após esse momento inicial, a 

Corte interveio no tema, reconhecendo alguns direitos individuais, sobretudo de agentes 

públicos, magistrados e servidores públicos do Poder Judiciário, relativos à recomposição dos 

valores dos subsídios e das remunerações em virtude da conversão, reputada indevida, que fora 

efetuada no bojo desse plano aos novos padrões monetários.162 

A mesma lógica é apontada na judicialização da saúde. Adotada a premissa de que o 

direito financeiro consiste em locus privilegiado para o estudo dos direitos sociais, Scaff 

argumenta que a dedução em juízo de pretensões correlatas ao direito sanitário coloca em 

evidência o custo dos direitos fundamentais, a ser financiado por toda sociedade mediante um 

sistema tributário.163 Nesse campo científico, observam-se estudos a propósito do caráter 

regressivo da litigância sanitária.164 Porém, o que aqui mais se sobressai é a posição de Natalia 

Pires de Vasconcelos, segundo a qual o STF age de maneira contraditória nesse universo, 

porquanto sistematicamente posiciona-se favoravelmente aos particulares em demandas 

individuais, enquanto, ao delinear atuações estruturais ao sistema de Justiça, tendeu a privilegiar 

justificativas técnicas próprias da expertise médica. Nessa linha, em relação à judicialização da 

saúde, o Tribunal seria, simultaneamente, parte do problema, no primeiro caso, e gestor da 

solução, no segundo. Em síntese, ao ser pouco clara a respeito de suas tendências decisórias, 

perderia a Corte a oportunidade de controlar o fenômeno litigioso ou de contribuir para a 

construção de uma política pública de saúde mais eficiente e justa.165 

A nosso ver, essas críticas referem-se à própria racionalidade jurídica que 

pendularmente predomina no contencioso financeiro. Por conta disso, formulamos tentativa de 

explicação hipotética consistente na descoordenação endógena do STF em sua função de 

Tribunal da Federação no tocante ao endividamento público estadual, cuja explicação 

provisória consiste nas demandas judiciais de relevo ao objeto da pesquisa serem deduzidas em 

termos abstratos, questionando-se a higidez constitucional dos marcos legais que veiculam 

                                                      
162 TOMIO, Fabricio Ricardo de Lima; ROBL FILHO, Ilton Norberto; KANAYAMA, Rodrigo Luís. Plano 
Brasileiro de Estabilização Econômica (Plano Real) e o papel do Supremo Tribunal Federal. Economic Analysis 
of Law Review, Brasília, v. 10, n. 3, p. 108-125, set./dez. 2019. 
163 SCAFF, Fernando Facury. Direito à saúde e os tribunais. In: NUNES, António José Avelãs; SCAFF, Fernando 
Facury. Os tribunais e o direito à saúde. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.  
164 É o argumento central de Ferraz e Wang, oportunidade em que fundamentam seu exame dos eventuais 
benefícios da judicialização do direito à saúde, no que denominam de “campo pró-litígio”, a partir de três 
indicadores que servem para refletir desvantagem nessa matéria (renda dos litigantes, Índice de Desenvolvimento 
Humano e Índice de Necessidade em Saúde das áreas em que os litigantes residem), e tomam como amostra o 
Município de São Paulo. WANG, Daniel W. Liang; FERRAZ, Octavio Luiz Motta. Atendendo os mais 
necessitados?: acesso à justiça e o papel dos defensores e promotores públicos no litígio sobre direito à saúde na 
cidade de São Paulo. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos, v. 10, n. 18, p. 166-189, jun. 2013. 
165 VASCONCELOS, Natalia Pires de. Solução do problema ou problema da solução?: STF, CNJ e a judicialização 
da saúde. Revista Estudos Institucionais, v. 6, n. 1, p. 83-108, jan./abr. 2020. 
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políticas econômicas, ou concretos, por sua vez no formato de pleitos de justiça comutativa 

entre dois entes federados nos quais os conflitos, principalmente os verticais, expressam-se 

individualmente com reflexos econômicos facilmente visualizáveis. Em resumo, trabalha-se 

com a hipótese de variância da prestação jurisdicional dessa Corte em matéria de 

balanceamento do poder político entre entes governamentais, a depender da querela ser 

enquadrada no formato de litígios estruturais ou de “macrojustiça” vis-à-vis demandas 

atomizadas ou de “microjustiça”. 

Fixada essa premissa e retomada a visão funcional do direito financeiro, própria da 

tradição acadêmica em que remanesce inserido esse empreendimento teórico, verifica-se que a 

gramática do STF, em sua atual forma, seja em sua jurisdição constitucional, seja na ordinária 

originária ou recursal, pode ser demasiada simples, ou apenas insuficiente, para equalizar a 

política econômica em situações que envolvam escassez da atividade financeira do Estado e 

desigualdades sociais e regionais abissais. 

Por conseguinte, para além das relações centenárias entre direitos humanos e dívida 

pública soberana,166 aos moldes do que ocorreu com a judicialização da saúde, mostra-se 

importante um olhar mais atento do jurista a respeito de agenda judicial e científica relacionada 

ao tema da judicialização da dívida pública no contexto das relações intergovernamentais 

fiscais, tendo em vista o numerário envolvido e seus respectivos impactos na atividade 

financeira do Estado, a qual deve ser funcionalizada em favor da fruição empírica de direitos 

fundamentais. 

  

                                                      
166 Na América Latina, o assunto é particularmente relevante desde a polêmica internacionalista acerca da cobrança 
de dívida por meios coercitivos e seus reflexos limitantes ao projeto do pan-americanismo, embora seja agora um 
tema já consolidado nas relações internacionais dos Estados, como se constata primeiro no estabelecimento de um 
expert independente para dívida soberana no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e posterior 
submissão por este de Diretrizes para dívida externa e direitos humanos em 2012. NAÇÕES UNIDAS. 
CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. Report of the Indepedent Expert on the effects of foreign debt and 
other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, 
particularity economic, social and cultural rights, Cephas Lumina, 21 de 
abril de 2011. Disponível em: https://www.ohchr.org/en/issues/development/iedebt/pages/iedebtindex.aspx. 
Acesso em: 08 out. 2020. 
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1.5. Síntese conclusiva do primeiro capítulo 

 “A confiança não se destrói quando os que confiam um 
no outro divergem com lealdade e boa fé. Se houver 
divergência entre o Tribunal e o Governo, a confiança 
deste na nossa mais alta Corte de Justiça não diminuiu 
com a divergência.”167 

(Francisco Campos) 

 O primeiro capítulo desta tese objetivou compreender a engenharia constitucional 

vigente no que toca ao endividamento público nacional a partir de categorias do Poder 

Judiciário de um lado e, de outro, do direito financeiro, de maneira a ressaltar a 

interdependência desses fatores expressa no conceito de federalismo judicial. 

 De início, promovemos uma revisão de literatura na qual se explicitou um aparente 

comportamento pendular do STF no que toca ao federalismo fiscal. Por um lado, ao promover 

a unificação do Direito brasileiro pela via da interpretação constitucional e da gestão de 

precedentes o Tribunal atuou em favor da centralização legislativa na figura da União e, em 

regra, foi deferente às soluções de política econômica formuladas pelo Poder Executivo federal. 

Lado outro, no julgamento de conflitos federativos fiscais nos quais figuram como partes 

processuais as Fazendas Públicas, pesquisas quantitativas sugerem que há um uso estratégico 

da judicialização intergovernamental por parte dos governadores, o que é aquiescido pela Corte 

ao decidir sistematicamente em prol dos entes menores. 

 Em seguida, argumentamos em torno da estruturação federativa do Poder Judiciário 

desde uma perspectiva “de baixo para cima” (dos magistrados aos Tribunais Superiores) e de 

outra “de cima para baixo” (do STF para a base da judicatura). Quanto à segunda mirada, 

concluímos que a Corte desempenha a função de Tribunal da Federação a partir de dois modos. 

                                                      
167 Nesse discurso feito no STF em abril de 1941 pelo então Ministro da Justiça da ditadura Vargas, restava clara 
sua consideração do caráter político que se atribuía ao Tribunal, bem como quem ganharia no caso de divergência 
entre os dois poderes, apesar da confiança: “Se podeis decidir sobre a Constituição, e sobre ela decidís toda vez 
que a interpretais, o que decidís, em suma é sobre matéria de governo e, particularmente, sobre a política legislativa 
do Governo (...) O poder de interpretar a Constituição envolve, em muitos casos, o poder de formularia. A 
Constituição está em elaboração permanente nos tribunais incumbidos de aplicá-la, é o que demonstra a 
jurisprudência do nosso Supremo Tribunal (...) nessas questões os processos intelectuais em virtude dos quais os 
juízes optam por uma direção são os mesmos processos pelos quais os homens de governo optaram por outra. 
Tais questões, por serem de caráter mais geral, envolvem riscos maiores. Nada mais natural, portanto, do que 
atribuir a sua decisão ao Governo, que assume os riscos e as responsabilidades das consequências e das 
repercussões” (CAMPOS, Francisco apud NUNES, Castro. Teoria e prática do poder judiciário. Rio de Janeiro: 
Forense, 1943. p. 171-173). Igualmente, muito chama atenção a transcrição de boa parte do discurso em obra 
seminal sobre o Estado-Juiz de autoria de Ministro do STF publicada durante o exercício do cargo. Para todos os 
efeitos, vale por si só o comando normativo contido no art. 94 da Constituição da República de 1934: “É vedado 
ao Poder Judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas.” 
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Primeiro, endogenamente, há a correção técnica das decisões judiciais por intermédio do 

sistema recursal e, mais recentemente, do controle de constitucionalidade, culminando na 

coordenação territorial do sistema de Justiça. Segundo, sob o prisma exógeno, procede a 

composição de litígios entre mandatários de diversos níveis federativos, o que se expressa em 

termos de competências jurisdicionais originárias e recursais, esta subdividida em ordinária e 

extraordinária. Nessa temática, esgrimimos as normas pertinentes ao tema, ressaltando a 

importância federativa na dimensão originária das ações cíveis originárias, controle abstrato de 

constitucionalidade, representação interventiva, julgamento de agentes públicos com foro por 

prerrogativa de função e crimes de responsabilidade, ao passo que no diapasão recursal 

enfatizamos a correção técnica dos Tribunais Superiores, a transcendência da sistemática da 

repercussão geral voltada a promover a uniformização da interpretação sobre a ordem 

constitucional e a construção pretoriana a respeito da recorribilidade ao STF das representações 

de inconstitucionalidade julgadas nos Tribunais de Justiça locais. Vale, ainda, fizer que os 

remédios constitucionais permeiam os dois escopos. A segunda conclusão que desenvolvemos 

caminhou no sentido de aportar um conceito de federalismo judicial que explique a repartição 

espacial da jurisdição no território nacional de um lado e, de outro, explane a descentralização 

de poder e rendas entre os entes federados, tendo em vista que as disputas de política territorial 

mostram-se mais abrangentes do que o mero confronto entre governantes e burocratas de 

distintas alçadas da federação. 

 Munido desse arcabouço conceitual, investigamos a partir dessa lente o fenômeno da 

macrolitigância financeira expresso em conflitos sociais de conotação territorial transladados 

para a seara forense. Esboçada uma divisão dessas disputas de acordo com o enfoque 

microjurídico ou macrojurídico assumido, identificamos no segundo a judicialização da dívida 

pública federativa perante o STF. 

 Enfim, fruto das sístoles e diástoles do federalismo, construímos a tese do caráter 

pendular (centrípeto e centrífugo) da jurisprudência federalista do STF, caracterizada pela 

inexistência de uma unidirecionalidade da prestação da jurisdição constitucional em favor da 

concentração ou da descentralização de poderes e riquezas nos níveis governamentais. Ao nosso 

ver, essa hipótese explicaria a descoordenação endógena observada na Corte em lides 

relacionadas ao endividamento público subnacional. Nesse sentido, a variância nas decisões (ou 

ruído) observada pela literatura decorreria de três fatores. Primeiro, temos o tempo ou 

conjuntura, de modo a alinhar esta tese com a doutrina constitucionalista de viés empírico a 

qual enxerga uma ascendência do STF na última década e um cenário de conflito deflagrado 

entre os Poderes republicanos no último lustro. Segundo, há o enquadramento decisório, a partir 
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do qual a dimensão formativa dos juristas e dos juízes explica diferentes raciocínios para o caso 

concreto e para pensar o sistema jurídico. Assim, em nosso universo problemático, o Tribunal 

tenderia a decidir por equidade em demandas particulares e sopesar com mais ênfase os riscos 

sistêmicos da prestação jurisdicional em processos objetivos. Terceiro, o diferencial ocorreria 

por conta do instrumento processual, compatibilizando os achados da literatura no confronto 

entre ADI e ACO. Logo, após a formulação dessas três variáveis, investigaríamos 

empiricamente no terceiro capítulo a judicialização da dívida pública federativa. 
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CAPÍTULO 2 – DÍVIDA PÚBLICA FEDERATIVA NA CONSTITUIÇÃO FINANCEIRA  

“As coisas do estado e da cidade não têm mão sobre nós 
(...) Enquanto não entram por nossa casa, nada nos 
importa a que portas batam.”168 

(Fernando Pessoa) 

O presente capítulo tem por objeto a exposição do problema dos conflitos federativos 

de conotação fiscal, via dívida pública federativa, a partir de estudo exploratório de sua 

estrutura e respectivas funções sob a perspectiva do direito financeiro. Sendo assim, objetiva-

se compreender intersubjetivamente, em termos de argumentação jurídica, a problemática que 

se pretende enfrentar nesta tese. Em outras palavras, esta parte da tese dedica-se a explicar o 

que é fundamental ao campo polêmico, isto é, quem fez ou faz o que, como, quando, onde e por 

qual motivo. 

Além deste breve proêmio, o plano deste empreendimento será dividido em quatro 

partes. De saída, a primeira parte do capítulo diz respeito à origem do problema, com a 

finalidade de entender os benefícios e os malefícios dessa dinâmica territorial e financeira como 

uma aporia jurídica, isto é, uma incerteza que decorre da impossibilidade de responder de forma 

definitiva uma controvérsia constitucional, haja vista que frequentemente o debate redunda em 

múltiplos pontos de vista igualmente racionais, mas contrários. Indaga-se: qual é a história da 

dívida pública estadual na ambiência brasileira? Dessa forma, o intento será responder a essa 

pergunta sobretudo a partir da análise das sucessivas normas regentes da problemática, inseridas 

em conjunturas macroeconômicas também declinadas.  

Parcela seguinte do capítulo pretenderá delimitar, contextualizar e expor o problema de 

pesquisa em torno do qual orbita esta tese. Assim, o argumento da primeira seção do capítulo 

restará centrado nos conflitos federativos de índole financeira oriundos do processo de 

endividamento público dos Estados-membros, com especial atenção para aqueles vertidos em 

lides judiciais. A questão torna-se um problema devido a uma “correia de transmissão 

federativa”, mediante a qual os sacrifícios financeiros de um grupo seleto de entes estaduais são 

transladados para a União, pois ocorre uma federalização dos passivos insustentáveis, 

                                                      
168 I.C. “As coisas do estado e da cidade não têm mão sobre nós. Nada nos importa que os ministros e os áulicos 
façam falsa gerência das coisas da nação. Tudo isso se passa lá fora, como a lama nos dias de chuva. Nada temos 
com isso, que tenha que ver ao mesmo tempo conosco. Semelhantemente não nos interessam as grandes 
convulsões, como a guerra e as crises dos países. Enquanto não entram por nossa casa, nada nos importa a que 
portas batam. Isto, que parece que se apoia num grande desprezo pelos outros, realmente tem apenas por base o 
nosso apreço céptico por nós próprios”. (PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por Bernado 
Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 438. 
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reproduzindo-se no sistema federal a lógica do processo econômico há muito alcunhado de 

socialização das perdas. Com efeito, uma vez fixado o problema, almeja-se a resposta de três 

inquirições fundamentais à dogmática do direito financeiro: quanto custa, quem decide, quem 

arca com o ônus fiscal e quem se beneficia do bônus econômico? 

A terceira seção intentará questionar sobre a natureza constitutiva e estruturante do 

problema. Nesse sentido, qualifica-se a legitimação em sede constitucional do sistema federal. 

Assim, repisa-se o feitio aporético do problema, melhor atinado pela abertura quanto aos fins 

dos arranjos e das decisões constituintes referentes ao vínculo federativo em sua dimensão 

financeira, tal como constituído pela Constituição da República de 1988. 

O presente capítulo será encerrado em esforço de ensaiar balizas dogmáticas para o 

enfrentamento jurídico do problema pela via judicial, ou seja, como se pretende solucioná-lo 

ou, mais realisticamente, contê-lo em bases fiscais mais sustentáveis. 

2.1 Quando e como? A dívida pública federativa como preocupação nacional 

“Ontem, de federação, não tínhamos nada. Hoje, não há 
federação, que nos baste.”169 

(Rui Barbosa) 

 Na primeira parte desta seção, pretende-se assentar em que bases ou sob que perspectiva 

se pretende endereçar o endividamento público subnacional. Para isso, por se tratar de pesquisa 

inscrita na metodologia do direito financeiro, será abordada primeiro a Constituição da 

República de 1988, de maneira a compreender a normatização constitucional da dívida pública 

estadual mediante as categorias do crédito público, federalismo fiscal e Constituição Financeira. 

Depois, passa-se às leis e aos demais atos normativos que se mostraram relevantes para explicar 

os fatos geradores e o desenvolvimento da dívida pública subnacional, de modo a construir 

premissas e subsídios teóricos para satisfazer as necessidades esperadas no restante da pesquisa.  

 Importa destacar que a corrente análise está centrada no advento da vigente ordem 

constitucional e nas legislações federais dela decorrentes que almejaram regular a dívida 

pública dos Estados-membros. Com efeito, por decisão metodológica, evita-se nesta tese a 

senda de ensaios mais exaustivos acerca do tratamento normativo em planos constitucional e 

infraconstitucional dessa temática, sobretudo as disposições atinentes ao crédito nas 

                                                      
169 BARBOSA, Rui. Organização das finanças republicanas. In: BARBOSA, Rui. Pensamento e ação de Rui 
Barbosa. Brasília: Senado Federal, 1999. p. 86. 
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Constituições brasileiras e as legislações que permitiram a gestão e o controle do endividamento 

federativo desde as reformas modernizantes do regime militar. 

2.1.1 Decisões constitucionais: dívida pública dos estados e o federalismo fiscal 

Ao longo da década de 1980, destacaram-se três movimentos macroeconômicos de 

relevância ao objeto estudado, sendo vertidos em instrumentos jurídicos, a ponto de 

influenciarem na elaboração do texto constitucional vigente: (i) a internalização da dívida 

pública, substituindo-se a modalidade externa pela interna, mediante iniciativa de 

reestruturação pelo governo federal; (ii) a federalização de obrigações creditícias estaduais, que 

ficaram a cargo do Tesouro Nacional; e (iii) o crescimento acentuado das dívidas públicas 

estaduais, sobretudo as de caráter mobiliário.170 

Sendo assim, em críticas contemporâneas ao momento constituinte, Rezende e Afonso 

argumentaram que o tipo de regulamentação até então escolhida incidia com mais ênfase sobre 

a utilização dos fundos levantados e o fluxo de capitais em detrimento do estoque da dívida 

pública. Ademais, foi censurada a quantidade de exceções representadas por engenharias 

financeiras reputadas artificiosas. Como exemplo, existia o “autofinanciamento”, presente em 

obras ou serviços a empreiteira contratada, que se conjugava com obrigação de adimplemento 

em banco comercial ou de investimento pelo governo contratante, de maneira a revelar uma 

“triangulação financeira”. Outro exemplo cinge-se à insistência na dívida extralimite, cuja 

sistematicidade tornou pouco crível o controle estatal sobre o montante global dos empréstimos 

públicos, tendo em conta a multiplicidade de prestamistas, com programas de financiamento 

distintos, e a diversidade de órgãos ou entidades com autonomia para contratar dívida. Nesse 

sentido, a arquitetura jurídica do endividamento estadual serviu de estímulo à centralização 

financeira do pacto federativo a partir do acesso – sem limites na prática – ao crédito, desde que 

condicionada a despesa que se buscava custear às finalidades e políticas públicas federais nas 

áreas de habitação, saneamento básico, saúde e educação.171  

Portanto, infere-se das experiências pretéritas à elaboração do vigente texto 

constitucional que o endividamento público subnacional, na condição de expressão da 

autonomia financeira dos entes federativos, funcionou, na prática, para miná-la, por conta (i) 

                                                      
170 ALMEIDA, Anna Ozorio de. Evolução e crise da dívida pública estadual. Texto para Discussão Interna n. 
448. Brasília: IPEA, 1996. p. 11. 
171 REZENDE, Fernando; AFONSO, José Roberto R. O (des)controle do endividamento de Estados e Municípios 
– análise crítica das normas vigentes e propostas de reforma. Texto para Discussão Interna n. 132. Brasília: 
IPEA, 1988. p. 12-14. 



79 

79 

da vinculação das receitas estaduais ao serviço da dívida e para honrar eventuais 

inadimplementos, sendo as primeiras já insuficientes no longo prazo, (ii) de a decisão alocativa 

de gastos ser progressivamente deslocada para a alçada federal e (iii) da financeirização, via 

sistema bancário, da lógica de financiamento das despesas públicas. 

Posta essa contextualização, a Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988 foi um 

evento singular na tradição política brasileira, a começar pela ausência de texto-base ou 

anteprojeto constitucional, o que implicou inúmeras novidades normativas e institucionais na 

engenharia institucional, nos arranjos intergovernamentais e na promoção de direitos 

fundamentais.  

No entanto, as disposições constitucionais relacionadas ao crédito público não foram 

tema de maiores controvérsias ou inovações no curso desse processo, haja vista que já estava 

em curso, desde as eleições dos governadores em 1982, um intenso processo de 

descentralização fiscal, o que incluiu a federalização de algumas das dívidas estaduais. Com a 

finalidade de referir-se ao setor da normatividade constitucional que constitui os princípios 

basilares e os condicionantes da decisão político-financeira pelo crédito público interno e 

externo, adota-se uma sistematização de caráter eminentemente didático sob o título de 

“Constituição Creditícia”.172 

Cumpre destacar que boa parte da Constituição Creditícia consiste em normas de 

controle financeiro em termos estruturais e conjunturais da dívida pública dos entes 

federativos. Segundo Raul Machado Horta, cuida-se de tendência do federalismo hodierno a 

supervisão, pelo ente central, das políticas de endividamento dos entes locais, sob o fundamento 

de que cabe à União zelar pela estabilização macroeconômica e pela condução das políticas 

monetária e creditícia, em consonância com os planos nacionais e regionais de desenvolvimento 

econômico e social.173 Isso porque as decisões de gastos e, por consequência, o comportamento 

fiscal dos entes subnacionais interferem nos objetivos do Estado brasileiro, principalmente nas 

circunstâncias de endividamento excessivo das unidades que causam instabilidade econômica 

em toda federação. 

                                                      
172 CATARINO, João Ricardo. Finanças públicas e direito financeiro. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2016. p. 144. 
Rejeitando essa categoria conceitual, por compreender não haver destaque dessa matéria em campo material 
próprio da ordem constitucional, cf.: TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro: teoria da 
Constituição financeira.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 442. Em nossa compreensão, a expressão tem 
validade em termos classificatórios e sistemáticos, pois nos parece que não tem o primeiro autor a mesma 
pretensão, principalmente metodológica, do último. Igualmente, é viável conjecturar da aceitação ou rejeição da 
nomenclatura espelhar os textos constitucionais lusitano e brasileiro. De toda forma, aqui não afirmamos a 
categoria na forma de um subsistema constitucional externo à Constituição Financeira, mas sim ao denominador 
comum temático de diversas normas constitucionais topograficamente separadas. 
173 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey. p. 498. 
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Nessa linha, o endividamento dos entes subnacionais pode ser controlado por quatro 

métodos principais, por vezes adotados de forma cumulativa: (i) mercadológico (os próprios 

agentes econômicos prestamistas impedirão a contração de dívida em excesso, em face da 

confiança na solvibilidade do tomador); (ii) cooperativo (há conscientização coletiva das 

implicações macroeconômicas das políticas orçamentárias desenvolvidas por todas unidades 

federadas, mediante maior participação dos entes subnacionais na elaboração das políticas 

econômicas, troca de informações e negociação entre os entes políticos); (iii) administrativo (o 

ente central controla as operações de crédito por mecanismos como fixação anual de limites 

para o montante da dívida dos entes subnacionais, revisão e autorização específica das 

operações de crédito e centralização das contratações com posterior repasse dos recursos aos 

entes menores); e (iv) normativo (mediante normas jurídicas de estatura constitucional ou 

infraconstitucional, tais como fixação de metas de resultado fiscal, definição de fins legítimos 

para o endividamento, fixação de limite para a taxa de juros ou proibição de operações 

arriscadas sob a perspectiva macroeconômica, almeja-se evitar a contratação da dívida que 

ocasione situação de insolvência ou promover a reestruturação das obrigações creditícias no 

caso de crise financeira).174 

Em razão da inscrição desta tese na ciência jurídica e de o doutoramento trilado 

subscrever-se ao direito financeiro, dedica-se a estudar o controle normativo do endividamento 

dos entes subnacionais. Nesse contexto, Gabriel Lochagin e Juliana Domingues formulam 

argumento de que as normas constitucionais de limitação do endividamento público formam 

um sistema de aplicação de restringentes quantitativos e qualitativos ao crédito público. Por 

isso, essas normas são centrais ao objetivo republicano da sustentabilidade da dívida pública. 

Em outras palavras, esse arcabouço normativo de diferentes naturezas e hierarquias completa a 

eficácia da Constituição Financeira, ao harmonizar o ordenamento jurídico com os pressupostos 

constitucionais de responsabilidade fiscal. Nessa linha, os autores explicitam a relevância da 

correlação entre estrutura e conjuntura que marca o direito financeiro, na medida em que são 

imperativas normas que se prestem a ajustar condicionantes conjunturais ao cumprimento de 

fins de longo prazo. Em síntese: “na dívida pública, o cumprimento dos mandamentos 

constitucionais requer adaptações ligadas aos ciclos e aos riscos do ambiente de execução da 

política econômica, bem como de decisões administrativas de gestão a respeito da composição 

                                                      
174 ASSONI FILHO, Sérgio; BLIANCHERIENE, Ana Carla; ANDRADE, Cesar Augusto Seijas de. Dívida 
pública. In: OLIVEIRA, Regis Fernandes de et al (coord.). Lições de direito financeiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. p. 103-105. 
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mais adequada das obrigações financeiras”.175 

Em termos mais amplos, no curso da afirmação do constitucionalismo, demandas e 

conflitos distributivistas foram incorporados pela gramática jurídica, por se apostar na possível 

integração social por intermédio de uma ordem constitucional que, de um lado, reconhecesse 

certas controvérsias como essenciais à comunidade política e, de outro, buscasse identificar 

quais disputas sociais seriam passíveis de resolução nos termos da constituição e por si 

regulamentadas. De acordo com Günther Frankenberg, as constituições possuem dupla função: 

conferir autoridade a quem deverá decidir por todos de forma vinculante e integrar o corpo 

social a uma coletividade jurídico-político para que haja coordenação de ações com matiz 

identitária.176 Por isso, a constituição, como invenção social e expressão histórica, não só 

incorpora em seu bojo conflitos sociais, bem como pretende equilibrar as controvérsias de 

distribuição de maneira autoritativa e integrativa. 

Na sistematização de Frankenberg, as transformações podem ser estratificadas em, pelo 

menos, três dimensões. De início, há uma nova topografia política, visto que as disputas na 

tessitura social se multiplicaram, não sendo mais traduzíveis em distinção binária 

direita/esquerda ou amigo/inimigo, turvando-se as identidades coletivas. Igualmente,  

diferenciou-se em técnica de governo, porque foram erodidas as bases tradicionais de soberania 

estatal, nas quais se podia desenvolver uma agregação hierárquica do sistema político, logo os 

âmbitos sociais autônomos de atuação do acesso controlador da central soberana e do acesso 

regulador do Direito foram neutralizados, principalmente pela emergência de problemas 

transfronteiriços, como se depreende da tecnologia de riscos. Por fim, emergiu nova gramática 

normativa, a partir da perda de significância do projeto clássico normativo da modernidade na 

linguagem de direitos humanos.177 

Por conseguinte, a ordem constitucional é construída culturalmente em duplo sentido, 

como símbolo ou instrumento, bem como se diferencia de acordo com os autores e os 

destinatários. O simbólico remete ao mundo de representações linguísticas, ao passo que o 

instrumental remete à completude das práticas e execuções. Assim, a Constituição reflete 

historicamente experiências sedimentadas de uma comunidade na tarefa do autogoverno, 

construindo a realidade. 

                                                      
175 LOCHAGIN, Gabriel; DOMINGUES, Juliana Oliveira. O sistema de integração das normas constitucionais de 
limitação ao endividamento público. Revista Justiça do Direito, v. 31, n. 3, p. 559-584, jan. 2018. p. 563. 
176 FRANKENBERG, Günter. Constituição como gramática de conflitos sociais. Tradução Tito Lício Cruz Romão. 
Revista de Direito Público, Porto Alegre, n. 14, p. 58-72, out./nov. 2006. p. 62-63. 
177 FRANKENBERG, Günther. A gramática da Constituição e do direito. Tradução Elisete Antoniuk. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007. p. 27-29. 
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Em termos de endividamento público subnacional, observa-se a primazia do segundo 

aspecto mediante a introdução de regras fiscais analíticas e operacionais na condição de 

compromissos de gestão da atividade financeira do Estado, mais alto plano do ordenamento 

jurídico. Contudo, os deveres assumidos, em nível simbólico, em relação ao adimplemento da 

dívida pública também são notáveis nas sucessivas ordens constitucionais brasileiras. Casos 

mais óbvios foram vertidos, por exemplo, na declaração de assunção e adimplemento das 

dívidas públicas internas e externas pelo governo central ou na proibição – e até mesmo punição 

– da prática bancária da usura. 

Em termos instrumentais, enfatizou-se não só uma relação fundamental entre o Estado 

e seu povo, individualmente ou socialmente considerado –divisado, por sua vez, em 

contribuintes pagadores, cidadãos decisores dos gastos e credores de títulos com interesses –, 

mas também se construiu uma arquitetura constitucional dirigida à satisfação dos débitos dos 

entes subnacionais para com a União. Igualmente, restaram previstos mecanismos de 

supervisão, pelo governo federal, da formulação e da execução das políticas econômicas dos 

Estados.  

Com olhos sobre o federalismo fiscal, repetiram-se as hipóteses de intervenção federal 

e estadual em razão do inadimplemento da dívida, remanescendo as mesmas da ordem pretérita 

(arts. 34, V, 35, I, CR/88). De todo modo, ao longo da corrente experiência de 

redemocratização, a matéria do crédito público foi objeto de atenção em sucessivas emendas 

constitucionais, notadamente para viabilizar e legitimar políticas econômicas ortodoxas de 

ajuste fiscal por influxos externos e internos.178 

Quanto à repartição constitucional de competências legislativas, verifica-se que a 

União permaneceu predominantemente encarregada de assuntos creditícios, porquanto possui 

responsabilidade de fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, 

câmbio e capitalização, assim como deve legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos 

e garantias dos metais, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (arts. 21, 

VIII, e 22, VI e VII, CR/88). Ao lado disso, cuida-se de competência legislativa concorrente 

entre União e estados e DF a disposição sobre direito financeiro e econômico, orçamento, 

produção e consumo (art. 24, I, II, V, CR/88). Por seu turno, compete aos municípios legislar 

sobre assuntos de interesse local, inclusive, em parte das temáticas caras ao sistema financeiro, 

suplementar as disposições federais e estaduais, bem como aplicar suas rendas (art. 30, I a III, 

                                                      
178 Com uma perspectiva crítica acerca do que denomina “estado de emergência econômico”, à luz de certa 
servidão financeira, cf.: PAULANI, Leda Maria. Brasil delivery: servidão financeira e estado de emergência 
econômico. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 38-49. 
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CR/88). 

Nos termos da Constituição da República de 1988, enfatiza-se caber ao Congresso 

Nacional dispor de arrecadação e distribuição de rendas, operações de crédito, dívida pública, 

matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, além de 

montante da dívida mobiliária federal (art. 48, I, II, XIII e XIV, CR/88). 

Por outro lado, cabe ao Senado Federal (i) autorizar operações externas de natureza 

financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, (ii) fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante 

da dívida consolidada dos entes federativos, (iii) dispor sobre limites globais e condições para 

operações de crédito externo e interno das pessoas políticas, inclusive das entidades controladas 

pelo Poder Público, (iii-a) concessão de garantia da União em operações de crédito externo e 

interno e (iii-b) montante da dívida mobiliária cabível aos entes subnacionais (art. 52, VI a IX, 

CR/88).179  

Ademais, compete a essa Casa legislativa autorizar operações externas de natureza 

financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios (art. 52, V, CR/88). Esse ponto representa inovação do atual texto constitucional, 

haja vista ter permitido o controle senatorial da política de endividamento do governo federal, 

diante da experiência de reestruturação da dívida externa corrente à época do processo 

constituinte.180 Nessa linha, remanescem abarcadas pela norma duas modalidades de acordos 

                                                      
179 Exauriente resumo das inovações pode ser encontrado em SOUZA; PAIVA e OLIVEIRA: “Na questão da 
dívida, especificamente, o primeiro ponto a ressaltar é que os constituintes de 1988 incorporaram ao controle 
privativo do Senado a questão do endividamento, da dívida consolidada, das operações de crédito interno e externo 
da União e das entidades por ela controladas, além de mantes as de Estados, Distrito Federal e Municípios. Esse é 
um ponto extremamente positivo, pelo menos em termos de divisão de poderes e de exercício democrático desses. 
Além do mais, manteve-se o princípio da autonomia dos poderes locais, porquanto o mérito das operações de 
crédito é definido ao nível das leis (LDO, Lei de Meios e do Orçamento Plurianual), cabendo ao Senado Federal 
examinar limites e condições por fixadas. Também foram ampliados os mecanismos de controle exercidos não 
somente pela fixação de limites globais para o montante de dívida consolidada, mas também para as operações 
internas e externas de crédito desses entes públicos, bem como a concessão de garantias em operações de crédito 
interno e externo. Tudo isto matéria de competência privativa, conforme incisos V a VIII, do art. 52. Ao lado disso, 
a Constituinte excluiu da competência de controle do Senado Federal o procede de endividamento das entidades 
controladas pelas esferas de governo estadual, do Distrito Federal e municipal, assim como o poder de estabelecer 
os limites globais e condições específicas para a dívida mobiliária da União (art. 52, IX) (...) Ainda que não 
competisse ao Senado controlar o endividamento da União, exatamente a maior parte do recente endividamento 
público brasileiro, a ineficácia do controle sobre a parcela restante deve ser atribuída menos à omissão do Senado 
e mais ao próprio status que a dívida representava na alavancagem do processo de crescimento econômico. Ou 
seja, o endividamento era visto como solução e não como problema”. (SOUZA, Juares de; PAIVA, José Luiz 
Lobo; OLIVEIRA, Mauro Márcio. O papel do Senado Federal no controle do endividamento público no Brasil. 
Revista de Informação Legislativa, ano 31, n. 123, p. 124-148,  jul./set. 1994. p. 134.) 
180 Para robusto retrospecto acerca das discussões levadas a efeito no Senado Federal, sob a vigência da ordem 
constitucional pretérita, cf.: MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Congresso Nacional e os acordos do 
Brasil com o FMI e consórcios de bancos privados estrangeiros. Revista de Direito Constitucional e Ciência 
Política, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 169-184, jan. 1984. 
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ou ajustes internacionais, os firmados pelo Brasil com bancos ou consórcios de bancos privados 

estrangeiros e os empreendidos pelo país junto a organizações internacionais. Em suma, 

compreendem-se no alcance desse programa normativo quaisquer contratos ou transações de 

natureza financeira empreendidos pelo Poder Público, o que não se confunde com tratados, 

acordos ou convenções internacionais, mesmo quando aqueles acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional.181 Ademais, o termo “interesse” possibilita 

interpretação no sentido de que resta contemplada pela competência da Casa a administração 

pública indireta dos entes federativos. 

A título de reserva de lei complementar veiculadora de normas gerais de direito 

financeiro, formulou-se lista de matéria que incluiu finanças públicas, dívida pública externa e 

interna, concessão de garantias pelas entidades públicas, bem como emissão e resgate de títulos 

da dívida pública (art. 163, I, II, III, IV e VII, CR/88). Sendo assim, eventuais divergências ou 

conflitos de normas a respeito desses temas entre o órgão senatorial e o Congresso Nacional 

são possíveis graças ao tratamento da matéria em Subcomissões distintas no curso da 

Assembleia Nacional Constituinte. Deve o intérprete, por conseguinte, promover uma 

interpretação sistemática da ordem constitucional no sentido da praticabilidade de ambas as 

normas, haja vista que os exercícios das competências legiferantes são harmonizáveis.182 Por 

força de inovação da EC 109/2021, agora também é matéria a ser regulada por essa espécie 

legislativa a sustentabilidade da dívida, o que se observa por cinco parâmetros: indicadores de 

sua apuração; níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória; convergência 

do montante com os limites definidos em lei; medidas de ajuste; suspensões e vedações, além 

do planejamento de alienação de ativos (v.g. privatizações) com vistas à redução do estoque de 

                                                      
181 Registra-se, portanto, que não há margem ou discricionariedade por parte do Poder Executivo para remeter a 
proposta de acordo ao Senado com vistas à aprovação prévia dos termos vinculantes. Esse procedimento é 
regulamentado pelos arts. 389 e 392 do Regimento Interno e pela Resolução 50/1993, ambas da Casa senatorial. 
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Art. 52, V. In: CANOTILHO, J. J. Gomes et al. (org.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 1054-1058. 
182 “Não custa mencionar, à guisa de se recuperar um pouco da história da Assembleia Constituinte, que, nas etapas 
iniciais do trabalho, tais normas foram definidas por comissões temáticas diferentes: a que cuidava da Organização 
do Estado manteve as competências tradicionais do Senado para deliberar sobre cada operação da dívida pública 
na Federação, enquanto a comissão que tratou do Sistema Tributário e Finanças incluía tal matéria dentre as que 
seriam reguladas por um novo Código de finanças públicas (depois convertido apenas em uma lei complementar). 
Nas fases seguintes, acabou-se optando por manter as duas alternativas, e a harmonia entre elas só foi resolvida 
quando regulamentado o art. 163, pela Lei Complementar n. 101/00 – mais conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O endividamento público passou a ser submetido a dois níveis de controle legislativo: 
em caráter geral, aos princípios e condições estabelecidos na citada lei complementar, que dispensou igual 
tratamento a cada ente federado (sem discriminar entre as três esferas de governo); e, em caráter particular, aos 
limites fixados pelo Senado Federal e, no caso de endividamento externo, à aprovação caso a caso de cada 
operação”. (AFONSO, José Roberto Rodrigues; NÓBREGA, Marcos. Art. 52, VI, VII, VIII, IX. In: 
CANOTILHO, J. J. Gomes et al. (org.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 
2013. p. 1134-1146. p. 1059) 



85 

85 

endividamento. Ademais, faculta-se a essa lei complementar autorizar a incidência das medidas 

de austeridade previstas no art. 167-A do texto constitucional. 

No âmbito da tributação, em relação à experiência pretérita, manteve-se no escopo de 

limitação constitucional ao poder de tributar a renda decorrente das obrigações da dívida 

pública dos entes subnacionais, em níveis superiores aos que fixados para a dívida pública 

federal (art. 151, II, CR/88).  

A despeito desse panorama, observam-se mandamentos constitucionais que 

correlacionam o endividamento público como conteúdo da política fiscal necessariamente às 

vertentes monetária e creditícia sob a visão de atuação do Estado na economia nacional. A 

propósito do crédito, o desenvolvimento regional tem como instrumento uma política de juros 

favorecidos para fins de financiamento de atividades prioritárias em cada aglomerado 

geopolítico, ao passo que parcela das transferências constitucionais da União são aplicadas em 

programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a 

partir das instituições financeiras regidas por planos regionais (arts. 43, § 2º, II, e 159, I, “c”, 

CR/88). Para viabilizar a segunda providência, vincularam-se regionalmente essas receitas, por 

intermédio do Banco da Amazônia S.A., do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e do Banco do 

Brasil S.A., além de atribuir-se à lei a criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(art. 34, §§ 10 e 11, ADCT, CR/88).  

Ainda de acordo com esse enfoque, há reserva de lei complementar, que deve veicular 

normas gerais de direito financeiro para tratar da compatibilização fiscal das funções das 

instituições oficiais de crédito da União, tendo em conta suas características e condições 

operacionais para o desenvolvimento regional (art. 163, VII, CR/88). Com destinação explícita 

ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico, a Constituição reservou-lhe, 

no mínimo, 28% da arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração 

Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), a 

serem administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

nos termos do art. 239, § 1º, CR/88. 

Contudo, apesar de serem reconhecidas as repercussões financeiras de eventuais 

alterações na organização político-administrativa do Estado brasileiro, a partir da 

reconfiguração geopolítica de Regiões, Estados-membros e Municípios, há comando 

constitucional que veda a assunção pela União dos encargos e amortizações da dívida interna 

ou externa da administração pública de estados criados. Isso impede a realização de despesas 

públicas reputadas excessivas, como é o caso de gastos com pessoal superiores a 50% da receita 

do novo ente (arts. 18, 234 e 235, XI, CR/88). De todo modo, a mesma ordem constitucional 
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previu a criação do Estado do Tocantins, oportunidade em que exonerou o Estado de Goiás dos 

débitos e encargos decorrentes de empreendimentos de relevância pública no território da 

pessoa política tocantinense, mas autorizou a União, a seu critério, a assumir esses passivos 

(art. 13, § 7º, ADCT, CR/88). 

No plano do orçamento público, o crédito público recebeu tratamento diferenciado em 

nível constitucional. Na instituição do plano plurianual, determinou-se a previsão de despesas 

de capital e outras delas decorrentes, o que se liga ao endividamento público para fins de criação 

de espaço fiscal (art. 165, §1º, CR/88). Ademais, a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento deve constar na lei de diretrizes orçamentárias,183 ao passo que se prevê, no 

projeto de lei do orçamento anual, que haja demonstrativo regionalizado dos efeitos de 

benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia sobre as receitas e despesas (art. 165, 

§§ 2º e 6º, CR/88). Com o advento da EC 109/2021, o art. 164-A passou a exigir que as unidades 

federadas conduzam suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis 

sustentáveis. Ademais, atribuiu-se uma nova função à LDO, visto que agora há mandamento 

constitucional para que a política fiscal seja conduzida em consonância com a trajetória 

sustentável do endividamento. 

Aperfeiçoou-se também o ciclo de orçamentação, ao deslocar-se a possibilidade de 

autorização para contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, na 

condição de exceção do princípio da universalidade para a norma relativa ao princípio da 

exclusividade. Esta última prevê que a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à 

previsão da receita e à fixação da despesa (art. 165, § 8º, CR/88). Remeteu-se, ainda, à 

regulamentação por lei complementar a gestão financeira e patrimonial da administração direta 

e indireta, bem como a preocupação com os impactos dos restos a pagar (art. 165, § 9º, CR/88).  

No rol de vedações constitucionais à atividade financeira do Estado, conforme disposto 

no art. 167 da Constituição da República de 1988, parcela relevante das normas cuida de 

operações de crédito. A esse respeito, é inviável (i) a assunção de obrigações diretas que 

                                                      
183 Segundo anotação de Weder de Oliveira, cuidou-se de inovação incorporada ao texto do substitutivo na 
Comissão de Sistematização, após a Comissão de Tributação, Orçamento e finanças, ambiente em que se travou a 
maior parte do debate sobre a LDO. Do dispositivo extrai-se que a LDO não pode dispor de toda a política de 
aplicação de recursos das agências, haja vista que nem todas operações dos bancos estatais direcionam-se ao 
fomento, esse marcado por programas e linhas de crédito nos quais estão enquadrados os financiamentos de 
considerável prazo funcionalizados à Formação Bruta de Capital Fixo. Ademais, o estabelecimento de política de 
aplicação consiste na definição de atividades, agentes e regiões a serem priorizados pelas instituições, o que é mais 
amplo do que a vigente prática nas LDOs federais de apenas definir prioridades para agências oficiais, notadamente 
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social e a Financiadora de Estudos e Projetos. OLIVEIRA, Weder de. Lei de Diretrizes 
Orçamentárias: gênese, funcionalidade e constitucionalidade: retomando as origens. Belo Horizonte: Fórum, 
2017. p. 241-249.  
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excedam os créditos orçamentários ou adicionais, (ii) a abertura de crédito suplementar ou 

especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, (iii) 

a concessão ou utilização de créditos ilimitados e (iv) o recurso a empréstimos públicos, 

inclusive por antecipação de receita, pelo Governo Federal e os Estaduais e suas instituições 

financeiras, como lastro ao pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 167, II, V, VII e X, CR/88). 

Por outro lado, é permitida a vinculação de receitas de impostos e transferidas para a 

prestação de garantia ou contragarantia à União, bem como para o adimplemento pro solvendo 

de débitos para com ela. Isso sem atrair a regra proibitória de não afetação de receitas advindas 

de impostos, cujo conteúdo jurídico reside em vedação genérica de criar-se elo normativo e 

permanente desses recursos ao financiamento de órgão, fundo ou despesa em específico (art. 

167, IV e § 4º, CR/88). Dito de outra forma, excepciona-se a regra de não afetação dos impostos 

a despesas, órgãos e fundos específicos (art. 167, IV, CR/88) para a vinculação das receitas 

próprias e transferidas dos Estados, DF e Municípios em prol do pagamento de débitos com a 

União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia (art. 167, § 4º, CR/88). Recentemente, com 

a EC 109/2021, a regra excepcional foi estendida para abarcar os incrementos de repasses às 

municipalidades via FPM decididos nas ECs 55/2007 e 84/2014. 

Enfim, o inciso III do art. 167 do texto constitucional traduz a incorporação da “regra 

de ouro” do endividamento público. Em termos internacionais, observou-se uma difusão dessa 

prática com o intento de balancear o controle da dívida pública e a essencialidade das despesas 

de capital em torno do crescimento econômico nacional. Com efeito, busca-se evitar que os 

recursos oriundos dos empréstimos públicos sejam funcionalizados para o custeio de gastos 

correntes. No caso brasileiro, essa norma jurídica verte uma “conta de chegada”, na linguagem 

contábil, porque apenas inviabiliza, em termos quantitativos, que as operações de crédito 

apresentem volume maior em relação ao montante de despesas de capital realizadas no curso 

da fase de execução orçamentária.184 Pressupõe-se, portanto, que a correlação com as despesas 

de capital provocará a diminuição, por via reflexa, dos gastos correntes financiados por 

operações de crédito.  

                                                      
184 A utilização excepcional de dívida pública para o pagamento de despesas correntes é objeto de contenda 
doutrinária e jurisdicional, como se depreende da ADI 5.683, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em que se 
discute essa possibilidade. ROTA, Giovanna Montellato Storace. A regra de ouro das finanças públicas e a ADI 
n. 5.683/RJ: a Constituição Federal permite financiar despesas correntes com operações de crédito? In: CONTI, 
José Maurício (coord.). Dívida pública. São Paulo: Blucher, 2018. p. 565-582. Atualmente, o art. 6º, § 2º, da Lei 
Complementar 178/2021, possibilita a utilização dos recursos das operações de crédito autorizadas pela União ao 
pagamento de despesas correntes ou de capital, desde que observadas as regras dos incisos III e IX do art. 167 da 
Constituição da República de 1988. 
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O crédito público também é objeto de preocupação precípua quanto à publicidade e à 

transferência na seara do direito financeiro, haja vista que as unidades federadas devem dar 

notícia mensalmente dos recursos recebidos conjuntamente aos respectivos componentes 

tributários, o que deve ser nacionalmente consolidado e divulgado pela União (art. 162, CR/88).  

Fruto da época, a maioria dos constituintes fez constar obrigação ao Congresso Nacional 

de promoção de exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo 

brasileiro. Nesse sentido, no prazo de um ano da promulgação do texto constitucional, mediante 

Comissão Mista com prerrogativas de Comissão Parlamentar de Inquérito e auxílio do TCU, o 

estado da arte desse tema deveria ser objeto de apuração parlamentar. Apurada eventual 

irregularidade, o Legislativo deveria propor ao Executivo a declaração de nulidade do ato e 

encaminhar representação ao Ministério Público para promoção da ação cabível (art. 26, §§ 1º 

e 2º, ADCT, CR/88). A esse respeito, desde 2003, pende de julgamento a ADPF 59, atualmente 

sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, com o intento de concretizar essa disposição. 

Enfim, merece registro a introdução, por força da EC 108/2020 – que se dedicara 

essencialmente à redistribuição de receitas tributárias e a prorrogar com bases financeiras mais 

amplas o Fundeb –, do art. 163-A na parte dogmática da ordem constitucional, em moldes 

similares ao que já houvera previsto o art. 48, § 2º, da LRF, a partir da LC 156/2016. O novel 

dispositivo preconiza a disponibilização de informações e dados contábeis, orçamentários e 

fiscais por todos os entes federativos, de forma a garantir sua rastreabilidade,  comparabilidade 

e publicidade. Além disso, tornam-se nacionalmente uniformes a periodicidade, o formato e o 

sistema de prestação desse dever, à luz de critérios estabelecidos pelo órgão central de 

contabilidade da União, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, conforme prevê o art. 17, I, da 

Lei 10.180/2001, e tem como referência o SICONFI, à luz da Portaria 642/2019 do Ministério 

da Economia. Em síntese, ao lado da publicidade nos princípios regentes da administração 

pública contidos no caput do art. 37 do texto constitucional, a recente inovação constitucional 

é devidamente reputada como a constitucionalização da transparência fiscal.185 

Noutro giro, há múltiplos dispositivos constitucionais que autorizam o endividamento 

público para custear despesas públicas específicas. Vistos no agregado, eles merecem atenção 

em razão do volume financeiro envolvido. Os exemplos mais contundentes e iterativos 

relacionam-se com as requisições judiciais de pagamento de débitos da Fazenda Pública e a 

seguridade social.  

                                                      
185 ABRAHAM, Marcus. Constitucionalização da transparência fiscal. Jota, Coluna Fiscal, 8 de outubro de 2020. 
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-fiscal/direito-financeiro-
constitucionalizacao-transparencia-fiscal-08102020. Acesso em: 20 out. 2020. 
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Quanto aos precatórios, a atual sistemática permite a assunção pela União, a seu critério 

exclusivo e na forma da lei, de débitos judiciais de titularidade dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, refinanciando-os diretamente. Ademais, o texto constitucional faculta a esses entes 

utilizar o crédito público para saldar as condenações da Fazenda Pública, na hipótese de esse 

montante ultrapassar a média de comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 

cinco anos imediatamente anteriores. Nesse tema, de um lado excetua essa dívida dos limites 

impostos pelo Senado Federal e de quaisquer outros limitantes e, de outro, permite a vinculação 

de impostos ao pagamento dessas despesas (art. 100, §§16 e 19, CR/88). A propósito, a 

possibilidade de emissão de dívida pública, sem limitação global de endividamento, para solver 

a problemática das condenações dos entes públicos é originária  da promulgação do texto 

constitucional, como se depreende da primeira moratória relativa ao parcelamento anual no 

prazo máximo de oito exercícios financeiros de débitos pretéritos à nova ordem constitucional 

(art. 33, Parágrafo único, ADCT, CR/88).  

Na última moratória, prevista nas ECs 94/2016 e 99/2017, o pagamento da dívida não 

financeira consistente em precatórios vencidos recebeu como fonte de custeio adicional, além 

dos recursos orçamentários provenientes de afetação da receita corrente líquida, os depósitos 

judiciais e administrativos ocorridos em litígios fazendários ou de terceiros. Esses podem 

representar endividamento público por via indireta, conforme restou demonstrado em audiência 

pública promovida no bojo da ADI 5.072, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, argumento 

por fim acolhido pelo Plenário do STF no julgamento da ação.186 Ademais, a EC 109/2021 

elasteceu, uma vez mais, o prazo de vigência dessa sistemática excepcional, protraindo o termo 

final para 2029. Registra-se que, em face dessa alteração, correm na Corte, por iniciativa da 

OAB, as ADIs 6.804 e 6.805, ambas de relatoria do Ministro Marco Aurélio. 

Sob a ótica do regime especial de pagamento, outra fonte de custeio dessas dívidas 

judiciais é o empréstimo público contratado pelo ente devedor, com a peculiaridade de que a 

esses não são aplicáveis os limites quantitativos senatoriais ou demais previstos em legislação, 

bem como a regra da não afetação de receitas (art. 101, § 2º, ADCT, CR/88).Além disso, criou-

se obrigação à União, diretamente ou por intermédio das instituições financeiras oficiais da 

alçada federal, consistente na disponibilização aos demais entes de linha de crédito especial 

                                                      
186 Registra-se que o Pleno do STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade procedente, ante a 
inconstitucionalidade dessa lei estadual, em 22 jun.  2020. Um dos fundamentos de decidir foi configurar 
empréstimo compulsório. Outro consistiu em aumento do endividamento público do Estado fluminense sem 
autorização do Senado Federal.  
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para pagamento dessa dívida (art. 101, § 4º, ADCT, CR/88),187 entretanto esse dever 

constitucional foi suprimido em momento posterior (art. 6º, II, EC 109/2021), em reversão, 

portanto, da derrota política antecedente vivenciada pelo ente central. Por outro lado, o 

descumprimento do regime especial de pagamento de precatórios, que se observa pela não 

liberação tempestiva dos recursos necessários, atrai sanções financeiras de vedação à contração 

de empréstimos externos ou internos, ressalvado o endividamento para adimplemento dos 

requisitórios vencidos (art. 104, Parágrafo único, ADCT, CR/88). 

Em relação aos custos da previdência social, os débitos com o sistema de seguridade 

social impedem a pessoa jurídica devedora – o que inclui as de direito público interno – de 

receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios. Por seu turno, a garantia financeira 

dirigida ao pagamento de despesas com inativos ou pensionistas deve ser complementada por 

fundos integrados por recursos de bens, direitos e ativos de qualquer natureza, o que abarca 

disponibilidades decorrentes de títulos da dívida pública próprios ou de outros entes federativos 

(arts. 195, §3º, e 249, CR/88). Ademais, o texto constitucional, em sua redação originária, já 

preconizava o parcelamento em 120 parcelas mensais, com correção monetária e dispensados 

os juros e multas sobre eles incidentes, dos débitos dos estados e Municípios relativos às 

contribuições previdenciárias contraídos até junho de 1988 (art. 57, ADCT, CR/88).  

Por ocasião da criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecep), 

excluíram-se da base de cálculo das transferências constitucionais e da regra de não afetação 

dos impostos a despesas específicas as receitas integrantes desse fundo. Igualmente, no período 

transitório de junho de 2000 ao início da vigência da lei complementar regente desse mecanismo 

financeiro, os recursos vinculados a essa finalidade devem ser convertidos em títulos públicos 

federais, progressivamente resgatáveis após 18 de junho de 2002 (art. 80, §§ 1º e 2º, ADCT, 

CR/88). Esse arranjo federativo-financeiro reforça a possibilidade de os entes subnacionais 

utilizarem a dívida mobiliária federal disponível a todo mercado como investimento protetivo 

de capital, sem incorrer em endividamento intergovernamental vedado.188  

No universo de medidas conjunturais e estruturais de ajuste fiscal do Poder Público, a 

adoção de uma regra de coloração econômica vocacionada a servir de âncora da gestão fiscal 

                                                      
187 A recalcitrância do ente central em cumprir esse objetivo tem sido alvo de judicialização no STF, como se 
verifica no MS 36.375, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e na ADO 52, conquanto na PEC do Pacto 
Federativo, a Presidência da República propôs a revogação do parágrafo em questão (art. 8º, PEC 188/2019). 
188 Nesse ponto, devem ser registradas as decisões do STF que determinaram a exclusão do cálculo da capacidade 
de endividamento dos Estados, que é representada pelo indicador da Receita Líquida Real, dos recursos obtidos 
para custeio do Fecep, como o aumento de alíquota do ICMS em produtos e serviços supérfluos. Citam-se, como 
exemplos dessa linha jurisprudencial, a ACO 727, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e a ACO 775, de 
relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 
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na União formalizou-se no “teto de gastos” instituído pela EC 95/2016, por meio do qual se 

busca reduzir o ritmo de crescimento das despesas primárias do governo federal ao fenômeno 

inflacionário. Indiretamente, essa opção constituinte impacta a dívida pública, uma vez que se 

espera a produção de superávit nominal ou primário na relação entre receitas e despesas, o que 

tende a reduzir a necessidade de recurso ao endividamento e a estabilizar a trajetória da relação 

entre dívida e PIB. Importa perceber que os restos a pagar e as demais operações que afetem o 

resultado primário do ente central são contabilizados nessa limitação fiscal (art. 107, § 10, 

ADCT).Além do mais, o descumprimento dos limites enseja à União um conjunto de vedações 

relacionadas ao aumento de gastos com pessoal, à criação e reajuste de despesa obrigatória e à 

criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como à remissão, 

renegociação ou refinanciamento de dívida que implique ampliação de subsídios e subvenções 

(art. 109, ADCT). Por outro lado, o “teto de gastos” é uma adição às regras fiscais já existentes, 

visto que suas normas não revogam explicitamente outras atinentes às metas fiscais ou aos 

limites máximos de despesas contidas no texto constitucional ou na LRF. Em suma, de acordo 

com avaliação doutrinária de Gilmar Mendes, “a EC n 95/2016 tem por objetivo reverter o 

quadro de degeneração das contas públicas nacionais ocasionado pelo exacerbado aumento de 

despesas nos últimos anos (...) [e] tem exigido uma forte mudança no modelo de gestão das 

instituições”.189  

Depois do escopo temporal desta tese (1988-2020), adveio a EC 109/2021 – 

vulgarmente denominada “Orçamento Emergencial” –, mediante a qual se introduziram na 

ordem constitucional medidas estruturais e conjunturais de disciplina fiscal dos entes federados. 

No que toca aos estados e demais entes subnacionais, a partir de um problema de baixa 

poupança, representada pela superação de 95% na relação entre despesas e receitas correntes, 

o Poder Reformador trouxe mecanismos de ajuste fiscal de pleno direito, em moldes idênticos 

ao que já dirigido à União pela EC 95/2016 (art. 167-A, CR/88).No entanto, adicionou-se a isso 

a impossibilidade de essas pessoas políticas acessarem o crédito público interno com 

prestamistas governamentais (instituições financeiras oficiais) ou as garantias prestadas por 

outro ente da federação, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de 

dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos 

celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Segundo 

Marcos Mendes, a maioria das medidas de ajuste fiscal são apenas facultadas aos mandatários 

                                                      
189 MENDES, Gilmar Ferreira. Tributação, finanças públicas e controle da atividade financeira na Constituição 
Federal de 1988. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 1650. 
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locais, contudo a restrição às operações de crédito representaria relevante incentivo que sejam 

adotadas. Além disso, destaca que “há risco de estados e municípios judicializarem as vedações 

de obtenção de garantias e empréstimos. Podem recorrer ao STF, como costumeiramente têm 

feito nos últimos anos, quando precisarem de ajuda e não tiverem cumprido as medidas de 

ajuste”.190 Em relação à União, foram aumentados os comandos proibitivos do “teto de gastos”, 

além disso essas prescrições de austeridade passaram a ser exigíveis na ultrapassagem de igual 

relação (95%) das receitas e despesas correntes, ao invés de no momento de seu 

descumprimento.  

Relativamente a um direito financeiro de crise orientado pelos desafios de 

enfrentamento da Covid-19, perenizou-se, na parte dogmática da Constituição de 1988, um 

regime extraordinário fiscal, financeiro e administrativo exclusivo à União, embora as 

restrições de ajustamento sejam aplicáveis aos demais entes, sob pena de interdição do acesso 

ao crédito (art. 167-G, § 3º, CR/88), na ocorrência de uma calamidade pública de âmbito 

nacional, fruto do aprendizado institucional obtido com a EC 106/2020, vulgarmente conhecida 

como “Orçamento de Guerra”. No que diz respeito ao endividamento público, dispensou-se o 

governo federal do cumprimento da regra de ouro e das restrições e respectivas verificações 

incidentes ordinariamente nas contratações de operações de crédito, ou seja, a resultante é um 

orçamento público deliberadamente desequilibrado, dado o lastreamento, via empréstimos, do 

diferencial entre receitas e despesas públicas.  

Igualmente, faculta-se à União utilizar o superávit financeiro apurado no exercício 

anterior ao reconhecimento da calamidade pública para a cobertura de gastos direcionados a 

combatê-la ou ao pagamento da dívida pública, ressalvadas as fontes de recursos do § 2º do art. 

167-G do texto constitucional, as quais são bastante significativas.191 Cuida-se de um problema 

expresso em termos de contabilidade pública, o qual, infelizmente, ostenta implicações 

relevantes na atividade financeira do Estado e, por consequência, deve ser compreendido pelo 

direito financeiro. Esse dispositivo revela-se contraditório com o que a própria EC 109/2021 

previu em seu art. 5º, isto é, a utilização dos recursos superavitários nos fundos públicos para a 

                                                      
190 MENDES, Marcos. Emenda Constitucional 109 (PEC Emergencial): a fragilidade e a incerteza fiscal 
permanecem. São Paulo: Insper, 2021. p. 27. 
191 “§ 2º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica às fontes de recursos: I - decorrentes de 
repartição de receitas a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios [arts. 157, 158 e 158]; II - decorrentes das 
vinculações estabelecidas pelos arts. 195 [contribuições previdenciárias], 198 [repasses ao SUS], 201 [benefícios 
previdenciários e assistenciais], 212 [repasses à educação], 212-A [Fundeb] e 239 [contribuições ao PIS/PASEP, 
destacando-se seguro-desemprego e vinculação ao BNDES para programas de desenvolvimento econômico] desta 
Constituição; III - destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos 
compulsórios, de transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de 
capital produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas”. 
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amortização da dívida pública. Em termos contábeis, o resultado financeiro192 superavitário ou 

deficitário consiste na diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, 

constante do balanço patrimonial do exercício anterior, conjugando-se, ainda, os saldos dos 

créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, nos termos do art. 

43 da Lei 4.320/1964, sendo possível sua utilização na abertura de créditos suplementares e 

especiais.193 Em termos práticos, o superávit financeiro impacta o endividamento público, 

porquanto, pelo fato de esses ativos estarem disponíveis, mas sem utilização por conta de sua 

vinculação legal a uma determinada finalidade, a União acaba por endividar-se mais do que é 

necessário. De um lado, utilizados esses recursos para adimplemento da dívida, por conta do 

íntimo relacionamento entre a autoridade fiscal (STN) e a monetária (Bacen),194 no particular 

                                                      
192 “O resultado financeiro é consequência da confrontação dos totais referentes às receitas e às despesas, quando 
então surgem as situações de superávit ou de déficit financeiro (...) é apurado no subsistema de contabilidade 
financeira, organizado para gerar informações sobre operações que transitaram pelo patrimônio financeiro, 
resultantes ou não da execução do orçamento. Ele mede, pois, o impacto dessas operações no fluxo de caixa e na 
estrutura daquele patrimônio. Entendem-se como operações ou transações de caráter financeiro resultantes ou não 
da execução orçamentária: as receitas efetivas de movimentação livre e de movimentação vinculada, correntes e 
de capital, e reconhecidas no regime de caixa, conforme interpretação, ainda que equivocada, do art. 35, I, da Lei 
n. 4.320/64; as receitas previamente lançadas de natureza tributária e não tributária, conforme estipulam os arts. 
39, 52, 53, combinados com o art. 35, I e II, da Lei 4.320/64, adicionadas das receitas de capital; as despesas 
empenhadas processadas e não processadas, reconhecidas no regime misto, conforme estipulado no art. 35, I e II, 
da Lei 4.320/64; as despesas empenhadas e processadas, também denominadas de efetivas, ou seja, aquelas cujos 
respectivos objetos se concretizaram e foram reconhecidas no regime de competência, na forma disposta no art. 
60, parágrafos e incisos respectivos, da Lei n. 4.320/64. É de ver também que as despesas podem estar ou não 
vinculadas a programas especiais de trabalho (fundos especiais) ou a ações específicas vinculadas a convênios; os 
cancelamentos de restos a pagar (processados); depósitos de diversas origens, pelos quais a entidade é fiel 
depositária.; os pagamentos de obrigações de qualquer natureza, independentemente de se originar da execução 
orçamentária; extinção de crédito tributário nas formas preestabelecidas no Código Tributário Nacional; outras, de 
natureza financeira, que porventura sejam realizadas pelo ente governamental”. (REIS, Heraldo da Costa. O 
superávit financeiro nas finanças governamentais. Revista de Administração Municipal-Municípios, v. 54, n. 
268, p. 40-55, out./dez. 2008.) 
193 BRASIL. SENADO FEDERAL. Glossário de Termos Orçamentários. Brasília: Grupo de trabalho 
permanente de integração da Câmara dos Deputados com o Senado Federal, Subgrupo glossário orçamentário, 
2020, p. 89. 
194 Sob a regência da Lei 11.803/2008, o Tesouro utilizou o expediente de resgatar dívida pública em mercado, 
pagando-a com recursos oriundos do Bacen, ao passo que também houve substituição de fontes de financiamento 
da atividade estatal, de modo a liberar espaço fiscal para a expansão das despesas primárias. O simples aporte de 
ingressos decorrentes da equalização cambial à conta única federal permitia a remuneração do capital estocado, 
ainda que sucessivamente utilizado para amortizar obrigações financeiras no mercado. Por isso, a ampliação do 
fluxo de recursos entre a Administração Fiscal e a Monetária acrescia o poder de gasto do Erário, sem fundamentos 
econômicos sólidos para tanto. No entanto, com a recessão econômica brasileira, especialmente no exercício de 
2015, houve reversão dessa política, porquanto o Tesouro passou aportar títulos públicos e retirou, em algum grau, 
a tarefa do Bacen de ampliar as operações compromissadas. Como resultado, muito cresceu o montante de despesas 
orçamentárias pagas com recursos da fonte orçamentária “Resultados do BC”. Nessa perspectiva, houve alteração 
qualitativa na forma como se procedia o adimplemento de juros e da amortização da dívida pública federal, pois 
os recursos tributários ordinários e a remuneração da conta única perderam relevância, ao passou que a ganharam 
os resultados do Bacen e as receitas de dividendos pagos pelas empresas estatais. A eventualidade do segundo 
grupo em comparação com o primeiro indica baixa observância das exigências da sustentabilidade financeira. Sem 
dúvida, essa sistemática ofensiva a uma política econômica sustentável também apresenta reflexos no federalismo. 
Aos interessados, remete-se a texto específico de Mendes: MENDES, Marcos J. A Lei 11.803/2008 e a relação 
financeira Tesouro - Banco Central. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, fevereiro/2016 
(Texto para Discussão n. 189), p. 52. Disponível em: https://www.senado.leg.br/estudos.  Acesso em: 21 jan. 2020. 
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pelas operações compromissadas,195 não  tende a haver redução da dívida do governo federal.196  

Lado outro, dedicados esses ativos  a financiar despesas novas, isso representa deterioração das 

condições fiscais. 

Em suma, a conclusão desta pesquisa sistemática é de que o tema do endividamento 

público possui forte presença na Constituição da República de 1988 e na tradição 

constitucional brasileira, haja vista que em todos os textos constitucionais, desde a 

Constituição imperial de 1824,197 a instância constituinte sempre elegeu a temática como 

matéria a ser dotada de supremacia constitucional. Igualmente, além de delinear a disciplina 

estrutural do crédito público, nota-se, desde a promulgação do vigente texto constitucional, que 

as lideranças políticas decidiram incorporar, nesse plano normativo, comandos para solucionar 

problemas conjunturais. Essa conjugação de atributos, quando conjugada ao sistema misto de 

controle de constitucionalidade brasileiro, leva – quase que inevitavelmente – à macrolitigância 

financeira no STF relativamente ao tema da dívida pública federativa. 

Realizado esse amplo esforço de sistematização da normatização constitucional do 

crédito público, conclui-se que o processo de endividamento dos entes públicos autônomos foi 

absorvido pela dúplice reconstrução cultural da Constituição nas perspectivas de símbolo ou 

                                                      
195 Em síntese, com a medida alçada ao altiplano constitucional, pode-se ter melhoria gerencial orçamentária e 
alívio na constrição da regra de ouro, porém entra em questão o relacionamento financeiro entre a STN e o Bacen, 
pois a liquidez adicional tende a ser “enxugada” com operações compromissadas, que correspondem a transação 
financeira realizada para a condução de política monetária, porém no Brasil, desde sua criação,  no início da década 
de 2000, chegou a valores próximos de 20% do PIB e de 25% da Dívida Pública Bruta do Governo Geral. 
196 Desde fevereiro de 2008, a carteira de títulos do Bacen foi excluída do conceito de Dívida Bruta do Governo 
Geral, e as operações compromissadas passaram a compor tanto este quanto a Dívida Líquida do Setor Público. A 
propósito, Pellegrini relatou os motivos dessa alteração: “Na ocasião, o Banco Central justificou a sua decisão por 
meio de nota técnica. De acordo com o argumento apresentado, os títulos públicos na carteira do Banco Central 
são instrumento de gestão de política monetária, justamente por servirem de garantia nas operações 
compromissadas. Esse foco na política monetária faz com que a carteira não seja dívida fiscal efetiva. O Banco 
Central não está prioritariamente interessado no resgate e na remuneração, como se fosse um tipo de aplicação 
financeira, diferentemente do que ocorre com o público em geral quando detém títulos públicos. Já a inclusão das 
operações compromissadas no cômputo da DBGG, ainda de acordo com a nota, evidencia a real situação 
patrimonial do governo. A sua não inclusão viabilizaria a redução artificial da dívida pública. Se o Tesouro 
deixasse de rolar parte dos títulos públicos com prazo vencido junto ao mercado, haveria aumento da liquidez da 
economia, o que obrigaria o Banco Central a realizar operações compromissadas para recolocar a liquidez no nível 
adequado. Sem a inclusão dessas operações, o indicador de dívida pública captaria apenas a redução inicial dos 
títulos públicos, mas não o aumento posterior das compromissadas. A intenção aqui não é argumentar em favor de 
uma ou outra forma de medir a dívida pública. A relevância do tema diminui quando as séries não se distanciam 
sistematicamente, o que é de se esperar já que a razão de ser dos títulos da carteira é o uso como garantia nas 
compromissadas. Ademais, ambas as opções apresentam distorções, podendo, a depender das circunstâncias, 
apontar redução artificial da dívida pública, vale dizer, sem contrapartida em efetivo esforço fiscal”. 
(PELLEGRINI, Josué Alfredo. As operações compromissadas do Banco Central. Estudo Especial n. 3, out. 2017. 
Brasília: Instituto Fiscal Independente, 2017. p. 10) 
197 O candidato empreendeu o estudo sistemático e cronológico das Constituições Republicanas no afã de cotejar 
como que se deu a regulação constitucional da dívida pública em 130 anos de história, à luz de sugestões colhidas 
em arguição promovida pelo Professor Titular de Direito Econômico e Política Econômica da USP Gilberto 
Bercovici. Contudo, decidiu-se por excluir esse tópico pela extensão, resguardando-o para futura publicação 
apartada. 



95 

95 

instrumento.  

Em síntese, compreende-se que  a recorrente necessidade de renegociação das dívidas 

estaduais e de realização de resgastes federais é aspecto fulcral do federalismo fiscal 

cooperativo e equilibrado. Nesse aspecto, Raul Horta argumenta que a projeção financeira do 

federalismo cooperativo coincide com a intensidade de supervisão federativa por parte da União 

em relação à consolidação fiscal dos Estados.198 Por evidente, essa constatação revela uma 

disfuncionalidade do pacto federativo.  

Na esteira desse diagnóstico em nível constitucional, compete explorar a 

regulamentação infraconstitucional realizada pelo Congresso Nacional com o fito de 

compreender suficientemente o tema da tese. Na leitura realizada em 2020 por Marcos Mendes, 

as normas relativas à renegociação de dívida estadual pela União são as relacionadas no  

Quadro 1 a seguir : 

  

                                                      
198 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey. p. 498. 
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Quadro 1 - Normas legais relativas à renegociação de dívida estadual pela União 

Norma Legal Descrição 

Lei n. 7.164/87 
BB financiou cobertura de déficit dos estados e liquidez para bancos 
estaduais, com risco para o Tesouro Nacional. 

Lei n. 7.976/89 
Refinanciamento por 20 anos, da dívida já refinanciada pela Lei n. 
7.164/87 e da dívida externa dos estados. 

Lei n. 8.727/93 
Assunção pela União de passivos dos estados junto a empresas federais 
(majoritariamente a CEF): prazo de 20 anos, mantendo os encargos 
originais dos contratos. 

Voto Conselho 
Monetário 162/95 

Créditos oferecidos pela CEF para alongar passivos de curto prazo. 

Medida Provisória 
n. 1.792/97 

Saneamento dos bancos estaduais (PROES) 

Lei n. 9.496/97 
Refinanciamento da dívida contratada por meio do Voto CMN 162/95, 
outras dívidas junto ao SFN e da dívida mobiliária: prazo de até 30 
anos, com desconto que podia superar 20% do salvo devedor. 

Lei Complementar 
n. 148/14 

Redução dos encargos da dívida da Lei n. 9.496/97 de IGP-DI + 6% 
a.a. para IPCA + 4% a.a. 

Lei Complementar 
n. 151/15 

Instituiu a Selic como teto para o encargo da dívida (IPCA+ 4% a.a. ou 
Selic, o que for menor) e recalculou todo o saldo devedor, desde o 
início do contrato, corrigindo-o apenas pela Selic aplicando-se a 
redução ao saldo devedor. 

Lei Complementar 
n. 156/2016 

Aumentou o prazo do pagamento das dívidas da Lei n. 9.496/97 em até 
240 meses e diminuiu [o] valor das prestações a pagar nos primeiros 
meses.  

Lei Complementar 
n. 159/17 

Aumentou o prazo do pagamento das dívidas da Lei n. 8.727/97 em até 
240 meses e diminuiu [o] valor das prestações a pagar nos primeiros 
meses. 

Fonte: Mendes, 2020, p. 122. 

Com esteio nesses marcos, por serem posteriores ao estudo, adicionam-se as Leis 

Complementares 173/2020 e 178/2021, assim como registra-se a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar 101/2000) na qualidade de divisor de dois momentos do federalismo 

fiscal pátrio. Perfectibilizado esse panorama, é viável avançar no exame analítico da dívida 

pública federativa. 
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2.1.2. A dinâmica da dívida pública federativa nos primeiros anos de vigência da nova ordem 

constitucional (1988-2000) 

 A Constituição da República de 1988 representou ponto de inflexão na tradição 

brasileira no sentido da descentralização de poderes e recursos, como se depreende da expansão 

dos gastos públicos dos entes estaduais e da participação de estados e municípios na receita 

tributária global do país. Contudo, essa nova estrutura financeira da federação não deu conta de 

resolver os mais fundamentais problemas relativos ao endividamento público subnacional. 

Nos primeiros anos da experiência constitucional, sob as luzes de conjunturas 

macroeconômicas internas e externas, o endividamento subnacional exsurgiu como problema 

derivado da autonomia financeira recém-conquistada pelos entes federativos menores na 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988.  

No ano seguinte à promulgação da Carta Constitucional, o Congresso Nacional editou 

a Lei 7.976/1989 para dispor sobre o refinanciamento, pela União, da dívida externa 

contratada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, notadamente para solucionar o 

passivo dos chamados “empréstimos-ponte” concedidos com base no Aviso 30 do Ministério 

da Fazenda. Do mesmo modo, a Lei 8.212/1991 trouxe regras de transição sobre os débitos 

previdenciários dos entes menores junto ao INSS. Situação similar ocorreu com as dívidas junto 

ao FGTS.  

Nesse contexto, a Res. SF 94/1989 dispôs sobre limites globais e condições para as 

operações de crédito interno e externo realizadas pelos Estados, Distrito Federal, Municípios 

e por suas autarquias. Logo, modificou parcialmente os parâmetros de controle estabelecidos 

no regime militar, embora tenham sido mantidas as diretrizes prévias para operações de crédito 

por antecipação de receita orçamentária, a vedação à assunção de compromissos com 

fornecedores, prestadores de serviços e empreiteiros, a competência do Bacen para fiscalizar e 

as exceções relativas à elevação temporária de limites dirigidos à União.  

Nas contratações dos entes subnacionais, ficaram definidos o conceito de Receita 

Líquida Real (RLR) como aquela realizada no período de doze meses, excluídas as provenientes 

de operação de crédito e de alienação de bens, e o de Margem de Poupança Real (MPR) como 

a receita líquida deduzida das despesas correntes pagas e acrescidas do serviço da dívida 

fundada. Com efeito, o montante global de endividamento estadual foi limitado ao total 

dispendido no exercício anterior, acrescido do equivalente a 10% da RLR de cada unidade 

federada, e o dispêndio anual máximo, à MPR. Por outro lado, atrelou-se o crédito externo 

federal à concessão de garantias às exportações, tendo em conta que seu montante global 
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deveria ser inferior a 50% do saldo médio das exportações em um triênio, e as garantias, à 

metade do valor anterior.  

Semelhantes balizas normativas foram estendidas aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios pela Res. SF 58/1990, com algumas alterações mais restritivas. Citam-se como 

principais exemplos o fato de o conceito de MPR não compreender o serviço da dívida e de o 

montante global das operações de crédito ser limitado em percentual da RLR. Além disso, o 

percentual limitador das antecipações de receita ficou estabelecido como aproximadamente a 

metade da RLR. 

Com a edição da Lei 8.388/1991, estabeleceram-se diretrizes para que a União pudesse 

realizar a consolidação e o reescalonamento de dívidas dos Estados, DF e Municípios. Nos 

termos desse ato, era proposta a contabilização da dívida mobiliária e o estabelecimento de 

limitação ao comprometimento de receitas com encargos da dívida em 11% no primeiro ano de 

vigência contratual e em 15% no período posterior. Além disso, fixou-se o prazo de pagamento 

em 20 anos, sem carência, com encargos financeiros estipulados em 6% a.a. 

Em seguida, o art. 5o da Emenda Constitucional 3/1993 proibiu, até 31 de dezembro de 

1999, que os estados emitissem novos títulos da dívida pública, excetuados os casos de 

refinanciamento do principal do estoque e de precatórios vencidos. Ademais, essa reforma 

constitucional permitiu aos entes subnacionais e à administração indireta o oferecimento de 

recursos tributários próprios e transferidos via FPE e FPM na condição de garantia das 

operações de crédito. 

No contexto de troca presidencial em consequência de impeachment de Fernando Collor 

de Mello, os governadores e prefeitos lograram êxito nas suas pretensões por diretrizes de 

refinanciamento das dívidas internas dos Estados, DF e Municípios mais favoráveis, a despeito 

de a nova autorização não abranger as renegociações prévias relativas a contribuições 

previdenciárias, endividamento externo, FGTS, empréstimos contraídos junto a instituições 

financeiras privadas, entre outras obrigações. Nesse sentido, o limite atinente ao 

comprometimento das receitas com encargos da dívida caiu para 9% da RLR no primeiro 

exercício financeiro e para 12% nos demais, ao passo que foram deduzidos da base de cálculo 

os valores destinados ao pagamento das demais dívidas. Ultrapassado esse teto, o excedente foi 

automaticamente incorporado ao estoque da dívida sujeito a novo refinanciamento por prazo 

adicional de dez anos. 

Alvo de abordagens ostensivas em sede de negociações das dívidas públicas contratuais, 

a definição dos critérios e mecanismos em posterior refinanciamento das obrigações mobiliárias 

foi remetida ao Bacen, ainda sujeita à aprovação do Ministério da Fazenda e aos limites do 
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Senado Federal, o que tardou a ocorrer. Além disso, em razão dos índices utilizados, a 

implementação das medidas econômicas do Plano Real e os respectivos impactos nas taxas de 

juros provocaram um crescimento desenfreado das dívidas públicas estaduais. 

Segundo Anna Almeida, o refinanciamento perpetrado pela Lei 8.727/1993 gerou um 

alongamento do perfil da dívida estadual e diminuiu o peso dos encargos dessa despesa nas 

contas dos Estados. Esse fato viabilizou o retorno do pagamento dessas obrigações pelos 

devedores às instituições financeiras federais. No entanto, a renegociação não criou 

mecanismos institucionais de promoção de ajustes fiscais no longo prazo, por ausência de 

contrapartidas exigidas. Observa-se, ainda, que a renegociação beneficiou desigualmente os 

entes estaduais de acordo com a composição original do estoque da dívida, isto é, representou 

concentração de riquezas nos estados mais endividados, que são os mais ricos.199  

Em suma, foram socializados para toda a federação os custos do viés expansionista de 

políticas fiscais de unidades federadas específicas, motivadas eminentemente por suas 

ambições de desenvolvimento econômico ou simplesmente de expansão dos gastos. Ante a 

maior flexibilidade conferida à gestão da dívida pública da União em comparação com os 

mecanismos de controle do endividamento estadual, a federalização dos débitos estaduais 

promoveu situação até mais dificultosa de controle. 

Nesse novo quadro legal, foram editadas a Res. SF 11/1994 e a Res. SF 69/1995, que 

versaram sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, DF, Municípios e suas 

autarquias. Nelas foram estabelecidos novamente os conceitos de Receita Líquida Real e 

Margem de Poupança Real, além do indicador de despesa corrente líquida, excluídos do 

cômputo os gastos referentes ao pagamento do serviço das dívidas e, no caso dos Estados, as 

transferências constitucionais e legais aos Municípios. Restou adotado o Índice Geral de Preços 

do Mercado (IGPM), da FGV, como fator de correção monetária. Por seu turno, as limitações 

dirigidas ao montante global das contratações de nova dívida em um exercício foram atreladas 

ao patamar dos pagamentos com amortização, juros e demais encargos em relação às obrigações 

vencidas e vencíveis no ano ou, alternativamente, em 27% da RLR, o que fosse maior. Por outro 

lado, atou-se ao percentual de 7% da receita líquida estimada o dispêndio mensal máximo com 

operações de crédito por antecipação de receita. Ademais, os critérios de rolagem para a dívida 

mobiliária e para o endividamento externo foram levados em consideração. No campo das 

garantias prestadas pela União, a diretriz senatorial foi mais leniente, porquanto excluiu do 

cômputo aquelas prestadas ao amparo da Lei 7.976/1989 e abriu a possibilidade de excepcionar 

                                                      
199 ALMEIDA, Anna Ozorio de. Evolução e crise da dívida pública estadual. Texto para Discussão Interna n. 
448. Brasília: IPEA, 1996. p. 17. 
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o quantitativo restringente quando estivesse comprovado que a operação de crédito seria 

destinada ao financiamento de projetos de investimento ou à rolagem da dívida. Trouxe também 

a necessidade de demonstração que a entidade garantida possuiria capacidade de honrar os 

compromissos assumidos. 

 Um novo ciclo de renegociação do endividamento estadual iniciou-se com a 

estabilização monetária do Brasil. Os efeitos das políticas econômicas adotadas pela União 

ocasionaram uma série de dificuldades nas contas públicas estaduais. A propósito, muito 

significativas no âmbito do Plano Real foram as elevações da taxa de juros básica da economia 

com o fito de controlar a inflação, pois se esgotaram as receitas decorrentes (i) da transferência 

de encargos para quem fazia uso da moeda de curso forçado (“imposto inflacionário”), (ii) da 

alavancagem dos bancos estaduais e (iii) da retenção temporária de recursos referentes ao 

floating bancário.200 Em resumo, esse processo macroeconômico tornou mais dificultosa a 

gestão fiscal realizada pelos governadores.201 

 O início do processo de refinanciamento da dívida subnacional deu-se com o Voto CMN 

162/1995,202 de autoria do Ministro da Fazenda Pedro Malan, no qual se assumiu como 

necessidade nacional o reequilíbrio fiscal dos entes estaduais, tendo em vista que, nos primeiros 

nove meses de 1995, seu resultado fiscal revelou déficit primário de 0,3% do PIB e operacional 

equivalente a 2,7% do PIB, ao passo que o governo federal acumulou superávit primário de 

1,3% e resultado negativo de 0,8% do mesmo indicador. Pouco antes disso, a situação era 

inversa.  

                                                      
200 CAMARGO, João Batista; RANGEL, Marcos Gomes. A dívida pública dos estados brasileiros: desafios para 
o controle. In: LIMA, Luiz Henrique; OLIVEIRA, Weder de; CAMARGO, João Batista (coord.). Contas 
governamentais e responsabilidade fiscal: desafios para o controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2017.  
p. 297. 
201 O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados realizada a respeito da Dívida 
Pública concluiu: “O comportamento das dívidas estaduais, antes de sua assunção pelo governo federal, foi afetado 
de maneira decisiva pela política de juros reais elevados implantada após o Plano Real e tornou inevitável um novo 
programa de refinanciamento, desta vez em caráter definitivo. O crescimento acelerado do estoque, aliado à 
necessidade da alocação de recursos orçamentários cada vez maiores para o pagamento de encargos, levou a uma 
situação fiscal insustentável para os Estados mais endividados, justamente os de maior peso econômico. Em 
consequência, aumentou o risco de inadimplência dos papéis de emissão estadual e, com a desconfiança do 
mercado, aumentaram proibitivamente os custos de rolagem para todo o setor público. Isto reduziu o poder de 
barganha dos Estados e uma solução negociada com a União foi o caminho de menor custo. Não obstante, 
condições duras foram impostas aos Estados, que transcenderam a questão financeira, envolvendo o ajuste fiscal 
e patrimonial dessas unidades”. (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar a dívida pública da União, estados e municípios, o pagamento de juros da mesma, os 
beneficiários destes pagamentos e o seu impacto nas políticas sociais e no desenvolvimento sustentável do País. 
Relatório Final, Rel. Deputado Pedro Novais, maio de 2010, p. 12. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-
inquerito/53a-legislatura-encerradas/cpidivi/relatorio-final-aprovado/relatorio-final-versao-autenticada. Acesso 
em: 12 de fevereiro de 2020. 
202 BRASIL. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Voto CMN 162/1995, do Conselheiro Pedro Sampaio 
Malan. Disponível em: https://pt.wikisource.org/wiki/Voto_CMN_162/1995. Acesso em: 12 de fevereiro de 2020. 
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Com vistas a permitir que os estados alcançassem a uma situação de “equilíbrio 

orçamentário sustentável,” condicionou-se a fruição das linhas de crédito disponibilizadas pelo 

governo federal por suas instituições financeiras ao contexto de ajuste fiscal e de saneamento 

das contas que seria obtido por reformas administrativas, patrimoniais e financeiras levadas a 

efeito nos Estados-membros. Convém destacar as seguintes medidas: (i) controle e redução da 

despesa com pessoal, nos termos da Lei Complementar 82/1995 (alcunhada Lei Camata); (ii) 

privatização, concessão de serviços públicos, reforma patrimonial e controle de estatais 

estaduais; (iii) aumento da receita, modernização da arrecadação, controle de gastos e geração 

de informações fiscais; (iv) compromisso de resultado fiscal mínimo; e mais importante para 

esta pesquisa, (v) redução e controle do endividamento estadual. A última meta seria perseguida 

mediante a adimplência do Estado e respectivas entidades controladas para com a União, a 

impossibilidade de contratação de novas operações de antecipação de receita orçamentária e a 

assinatura de aditivo contratual ao refinanciamento da Lei 8.727/1993, como requisito para 

estabelecer cláusula contratual que refletisse o comprometimento estadual máximo de até 11% 

da RLR ao pagamento das dívidas repactuadas e respectivos serviços. 

 Após a instituição do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de estados 

(PAF), mostrou-se necessário novo processo de refinanciamento das dívidas dos entes 

estaduais, o que veio a ocorrer por meio da Lei 9.496/1997, convertida da MP 1.560-8/1997. 

Nessa linha, a União assumiu (i) os débitos estaduais, sobretudo as dívidas públicas de natureza 

mobiliária, bem como, ao critério do Poder Executivo Federal, outras obrigações decorrentes 

de (ii) operações de crédito exigíveis até o exercício de 1994 e constituídas até 31 de março de 

1996, (iii) os empréstimos tomados junto à Caixa Econômica Federal com amparo em resolução 

senatorial e (iv) a dívida pública emitida para pagamento de precatórios judiciais incluídos na 

primeira moratória (art. 33, ADCT, CR/88). Por outro lado, foram excluídas desse programa 

(a) as obrigações originadas de contratos mercantis, (b) parcela das operações com organismos 

financeiros internacionais e (c) as já refinanciadas em programas anteriores pelo governo 

federal.  

De outro lado, o governo federal ficou legalmente autorizado a securitizar as obrigações 

por si assumidas ou a emitir títulos do Tesouro Nacional com a finalidade de obtenção dos 

recursos necessários à execução da renegociação (art. 11, Lei 9.496/1997). Em outras palavras, 

diante da impossibilidade de absorção, por parte da União, dos débitos estaduais pelo próprio 

resultado fiscal, o governo federal se endividou em mercado para saldar os débitos 

esparsamente contratados pelos Estados e, como contrapartida, deles se tornou credor . Cumpre 

registrar que esse é o formato ainda típico das sucessivas federalizações dos passivos estaduais. 
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O intento geral dessa nova renegociação foi a redução do saldo devedor da dívida 

pública dos estados e do Distrito Federal por meio (a) da concessão de um desconto aos entes 

estaduais em comparação ao que efetivamente renegociado com os credores particulares, (b) do 

alongamento do prazo de pagamento e (c) da redução dos encargos financeiros. Em 

contrapartida, exigiu-se dos estados endividados o cumprimento das metas do PAF 

representadas pelos seguintes indicadores econômicos: (i) dívida financeira/receita líquida; (ii) 

resultado primário, definido como a diferença entre as receitas e as despesas não financeiras; 

(iii) limitação às despesas com funcionalismo público; (iv) arrecadação própria; (v) gestão 

pública; e (vi) despesas de investimento em relação à RLR (art. 2º, I a VI, Lei 9.496/1997).203 

Em termos gerais, a lei em questão (a) estabeleceu o Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) fornecido pela Fundação Getúlio Vargas como referência 

para a correção monetária. Ademais, (b) fixou a taxa de juros mínima de 6% a.a e (c) promoveu 

o refinanciamento do estoque da dívida pública em até 360 prestações mensais (30 anos) de 

acordo com a Tabela Price. As condições contratuais variaram em consonância com a situação 

fiscal de cada unidade federada, isto é, subordinaram-se os juros a um faixa entre 6% a 7,5% 

a.a., e o limite de comprometimento das contas estaduais a percentuais variantes entre 11,5% a 

15% da RLR, principalmente em razão da disponibilidade de recursos para pagamento de 

percentual do estoque creditício à vista, existência de ativos para privatização ou repasse de 

bens, direitos e ações.204 Por seu turno, a limitação do peso dos serviços da dívida à arrecadação 

efetiva serviu de marco para postergar o pagamento do montante excedente, permitindo-se, 

ainda, que eventual saldo devedor fosse renegociado nas mesmas condições da lei, em até 120 

meses, desde que as futuras prestações não fossem inferiores ao valor da última prestação do 

refinanciamento regular. Em outras palavras, em nome de não comprometer as finanças 

estaduais a partir de patamar reputado limítrofe, os trinta anos de vigência contratual poderiam 

                                                      
203 Em termos sintéticos: “No processo de renegociação da dívida dos estados, a União assumiu R$ 101,9 bilhões 
de dívidas estaduais para serem parceladas em trinta anos, a taxa de juros de 6% a 7,5% a.a., mais a correção 
monetária do IGP-DI. Em troca, o Governo Federal exigiu maior disciplina fiscal dos estados por meio de um 
contrato com metas relacionadas a: dívida financeira em relação à receita líquida real; resultado primário; despesas 
com funcionalismo público; arrecadação de receitas próprias; privatização; permissão ou concessão de serviços 
públicos; reforma administrativa e patrimonial; e despesas de investimento”. (MACIEL, Pedro Jucá. O processo 
recente de deterioração das finanças públicas estaduais e as medidas estruturais necessárias. In: SALTO, Felipe; 
ALMEIDA, Mansueto (org.). Finanças Públicas: da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade. Rio de 
Janeiro: Record, 2016, p. 183-202. p. 184.) 
204 Nas melhores condições, comprometimento máximo de 15% da RLR e juros de 6% a.a., são citados Amapá, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, em seguida, com mesma taxa e 13% de RLR, listam-se 
Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, ao passo que, com idêntica remuneração do capital e 
11,5% da RLR, contrataram Acre, Amazonas, Ceará, Pernambuco e Roraima. Com juros de 7,5% a.a., são citados 
Alagoas e Pará, com limite de endividamento em 15% da RLR, e Minas Gerais, em 13% da RLR. 
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ser acrescidos de mais uma década, desde que a dívida federativa não estivesse em processo de 

aumento. 

Concomitantes à vigência do PAF, os contratos de refinanciamento deveriam prever que 

os entes subnacionais aderentes não emitissem novos títulos no mercado interno, ressalvados 

aqueles voltados para o adimplemento do parcelamento de precatórios vencidos. Sendo assim, 

a contratação de novas dívidas deveria ocorrer somente nos termos do PAF, sendo limitadas ao 

acréscimo de espaço fiscal percebido a cada ano pelo proporcional incremento das receitas 

públicas arrecadas ou por corte nas despesas pelos entes pleiteantes. Outra prescrição consistiu 

na impossibilidade de atribuir a custódia de títulos e valores mobiliários estaduais e municipais 

a suas próprias instituições financeiras. Enfim, ficou estabelecido que o descumprimento 

contratual seria sancionado, no mínimo, pela substituição dos encargos financeiros pelo custo 

médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido de1%, embora essa cláusula penal 

estivesse sujeita a revisão pelo Ministro da Fazenda, a partir de justificativa fundamentada. 

À luz desse novo arcabouço normativo, o Senado editou a Res. SF 78/1998 com o fito 

de novamente dispor sobre operações de crédito interno e externo dos Estados, Distrito 

Federal, Municípios e as respectivas autarquias e fundações, inclusive no que tange à 

concessão de garantias. Nesse sentido, intentou-se enquadrar como operações de crédito todos 

os compromissos assumidos pelos destinatários da norma com credores. Por isso, foram listadas 

as obrigações decorrentes de financiamento ou empréstimos, concessão de garantias, emissão 

de debêntures ou assunção de débitos das entidades controladas da administração indireta. Com 

esse propósito, a resolução senatorial abarcou os negócios jurídicos que, de algum modo, 

acarretassem em aumento da dívida pública mobiliária e contratual. O montante global das 

operações foi limitado a 18% da RLR referente a um exercício financeiro, conquanto o estoque 

formado até 1998, ao dobro da RLR, e o dispêndio anual máximo com serviços da dívida, a 

13% do mesmo indicador.  

Com o objetivo de evitar que o processo de endividamento subnacional fosse submetido 

a barganhas políticas movidas por interesses regionais na Casa da federação, adotou-se um 

conjunto de reformas institucionais no procedimento de autorização da contratação de dívida 

pública: (i) os pleitos voltados à realização das operações de crédito foram abarcados 

estritamente pela resolução; (ii) encaminhou-se o resíduo da dívida contratual entre União e 

estados preexistente e não abrangida pela renegociação legal à apreciação em prazo exíguo de 

15 dias pela Comissão de Assuntos Econômicos, cujo parecer deveria ser seguidamente votado 

no Plenário do Senado; (iii) limitaram-se as modalidades de operações sujeitas à autorização 

específica do Senado Federal para o crédito público externo, dívida mobiliária e financiamento 
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indireto por estatais; e (iv) o restante passou à alçada decisória do Banco Central em caráter 

definitivo, que, por sua vez, ainda (v) ganhou uma série de responsabilidades adicionais em 

todo o processo, no que pudesse afetar os mercados financeiros e de capitais. Em síntese, a 

opção política foi pela delegação de autoridade substantiva referente à projeção financeira do 

pacto federativo a instâncias técnico-burocráticas reputadas independentes da lógica de 

representação partidária-eleitoral. 

O processo de ajuste fiscal nas finanças estaduais foi complementado pela MP 2.192-

70/2001, que instituiu o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na 

Atividade Bancária (PROES). O intuito desse programa era a privatização, extinção ou 

transformação de instituições financeiras sob controle acionário de unidade constituinte. Com 

o PROES, estendeu-se por dois anos a viabilidade de assunção e refinanciamento de dívidas 

estaduais pela União. Ademais, abrangeu os créditos dos fundos de contingências e de liquidez 

de bancos estaduais e excluiu do cálculo restritivo ao endividamento estadual as dívidas 

estaduais decorrentes de entidades da administração indireta ou bancos públicos.205 Ao custo 

de mais de R$ 50 bilhões, procedeu-se à privatização ou à liquidação dos bancos para reduzir a 

possibilidade permanente de endividamento estadual por essa via. Igualmente, as funções do 

Bacen e do CMN foram alargadas para intervir no funcionamento das instituições financeiras, 

de forma a aprofundar a supervisão federal e neutralizar os riscos sistêmicos relativos às 

instituições financeiras subnacionais, verticalizando-se a defesa das finanças públicas 

pressuposta no regime de administração especial temporária (RAET).206 

Registra-se, ainda, que, com fundamento na MP 2.185/2001, promoveu-se a 

consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária de 

responsabilidade dos Municípios. Em consequência, gerou-se a obrigação de pagamento em 

prestações mensais e consecutivas em até 180 meses com encargos equivalentes ao custo médio 

de captação da dívida mobiliária interna do governo federal, valor acrescido de juros moratórios 

de 1% a.a. em caso de inadimplemento. 

Esse amplo processo de saneamento das obrigações creditórias subnacionais foi um dos 

fatores que explicam o crescimento acelerado da Dívida Líquida do Setor Público entre os anos 

                                                      
205 Quanto às disponibilidades de caixa e aos depósitos judiciais efetuados em instituições financeiras 
originariamente estaduais e submetidas à privatização, a lei autorizava a manutenção desses valores em conta até 
regular levantamento. Essa faculdade terminou suspensa pelo Tribunal Pleno do STF no julgamento da ADI-MC 
3.578, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, ao fundamento de ofensa ao princípio da moralidade e de 
exigência constitucional de licitação. 
206 Por uma visão panorâmica do instituto, cf.: FRADE, Eduardo Silveira; IRIBURE JÚNIOR, Hamilton da Cunha. 
A superação da crise bancária e a atuação do Banco Central do Brasil: uma análise dos regimes especiais de 
intervenção. Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, v. 13, n. 1, p. 11-26, 2019. p. 21-23. 
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de 1995 a 2000. Soma-se a isso, segundo o pensamento de Marcus Abraham, (i) a capitalização 

das instituições financeiras federais, (ii) o reconhecimento de passivos antes ocultados das 

estatísticas da dívida pública (“esqueletos” financeiros), (iii) a elevação dos juros nominais em 

conjunto com a desvalorização cambial, dado que existiam títulos públicos em reais, mas 

também atrelados à variação da taxa de câmbio, e (iv) a execução de programas e ações do 

governo federal financiados por dívida pública mobiliária, tais como as medidas financeiras da 

Lei Kandir, o Programa de Financiamento às Exportações (Proex), o refinanciamento das 

dívidas dos produtores rurais e o programa de reforma agrária.207 

2.1.3. Controle da dívida federativa pela Lei de Responsabilidade Fiscal (2000-2013) 

 Essa fase de ordenação fiscal no sistema federativo, especialmente quanto ao 

endividamento público, culminou na aprovação de norma geral de direito financeiro destinada 

à consecução da responsabilidade na gestão fiscal, a qual supriu parcialmente as reservas legais 

qualificadas previstas no art. 163 da Constituição da República de 1988. Sendo assim, a LRF 

(Lei Complementar 101/200) adveio em momento de viragem macroeconômica. Estabeleceu-

se, então, um novo arcabouço regulatório para as finanças estaduais, o que hodiernamente 

coloca as relações intergovernamentais diante de oportunidades, impasses e resistências. 

  Nessa linha, demonstra-se possível afirmá-la um sistema normativo voltado à promoção 

de disciplina fiscal e transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos, à luz de um 

itinerário espiralado e progressivo em direção a uma melhor elucidação da dinâmica operante 

no relacionamento financeiro intergovernamental. Em seguida, convém centrar a atenção na 

normatização de alcance nacional sobre o crédito público promovido pela LRF em consonância 

com as preocupações deste trabalho. Vista a centralidade do equilíbrio fiscal na sistemática 

proposta pela LRF, percebe-se a equalização periódica entre receitas e despesas como regra. A 

esse respeito, Marcus Abraham defende que “a ideia-chave da LRF em relação à dívida pública 

é a de respeitar o equilíbrio da relação financeira entre a constituição da dívida e sua capacidade 

de pagamento”.208 Sob as luzes da formação teórica desenvolvida no Largo de São Francisco, 

Fernando Scaff argumenta que melhor procede o jurista que, ao operar o conceito de equilíbrio 

orçamentário, não o toma como relação contábil ou matemática, mas sim como norma jurídica 

apta a integrar seu conteúdo à dinâmica social, ou seja, “é imperioso verificar se tais receitas 

(...) são sustentáveis a médio e longo prazo e não comprometerão as despesas que deverão ser 

                                                      
207 ABRAHAM, Marcus. Lei de Responsabilidade Fiscal comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 56-57. 
208 ABRAHAM, Marcus. Lei de Responsabilidade Fiscal comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 59. 
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realizadas — inclusive os juros dos empréstimos públicos obtidos — a médio e longo prazos”. 
209  

  De início, constata-se que a preocupação jurídica com as limitações e as condições ao 

endividamento subnacional foi contemplada na definição do conceito de responsabilidade na 

gestão fiscal, objetivo primordial da lei em comento, referindo-se a dívidas públicas 

consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 

de garantia e inscrição em restos a pagar (art. 1º, § 1º, LRF). 

  No que diz respeito às funções das leis orçamentárias, tendo em conta que estas operam 

o planejamento financeiro por “afunilamento” – desde o PPA até os créditos adicionais e a LOA 

–,210 verifica-se que o PPA deveria conter os anexos de política fiscal, com a finalidade de 

demonstrar a compatibilidade dos objetos e metas plurianuais com as linhas gerais da política 

econômica e de desenvolvimento social.211 Ademais, na seara do anexo de metas fiscais da 

LDO, há a obrigação de estabelecer indicadores anuais de receitas, despesas, resultados nominal 

e primário, assim como o patamar quantitativo da dívida pública para o exercício a que se 

referirem e para os dois seguintes. Além disso, mencionado anexo deve conter uma avaliação 

do cumprimento dos objetivos anteriores, demonstrativo das metas anuais e evolução do 

patrimônio líquido da unidade constituinte (art. 4º, §§ 1º e 2º, LRF).212 Há, enfim, previsão para 

que sejam fixadas na LOA as despesas relativas à dívida pública, mobiliária e contratual, e as 

receitas que as atenderão, apresentando-se em separado o refinanciamento das obrigações 

creditícias (art. 5º, §§ 1º e 2º, LRF). 

  Ante a potencial caracterização de operações como destinação de recursos públicos para 

o setor privado, a cobertura, direta ou indiretamente, de déficits de pessoas jurídicas deve ser 

autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na LDO e estar prevista na 

                                                      
209 SCAFF, Fernando Facury. Equilíbrio orçamentário, sustentabilidade financeira e justiça intergeracional.  
Boletim de Ciências Económicas (homenagem ao prof. Doutor António José Avelãs Nunes), v. 57, t. 3, 
p. 3180-3202, 2014. 
210 SCAFF, Fernando Facury. Como a sociedade financia o estado para a implementação dos direitos humanos no 
Brasil. In: SCAFF, Fernando Facury (org.). Constitucionalismo, tributação e direitos humanos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007. p. 34. 
211 Com a aposição de veto presidencial ao art. 3º da LRF, que regulava o PPA, prevalecem as normas 
constitucionais transitórias, especialmente a de que a progressividade na distribuição dos recursos entre as regiões 
macroeconômicas observe a população, objetive a redução das desigualdades regionais e não leve em consideração 
o serviço da dívida da administração direta e indireta da União (art. 35, § 1º, V, ADCT, CR/88), e as disposições 
específicas para Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme suas respectivas Constituições estaduais e Leis 
Orgânicas municipais e distrital. 
212 Na visão de José Maurício Conti, trata-se de uso da técnica de “planejamento deslizante” na perspectiva de um 
sistema de planejamento orçamentário da administração pública, porquanto se referencia ao médio prazo a partir 
de um arcabouço jurídico em que existem normas prevendo a atualização, ano a ano, das previsões, preservando-
se os princípios do planejamento e a eficácia das normas vigentes. CONTI, José Maurício. O planejamento 
orçamentário da administração pública no Brasil. 556 f. Tese (Titularidade) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. p. 195-198. 
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LOA ou em seus créditos adicionais, o que inclui a concessão de empréstimos, financiamentos 

e refinanciamentos, consideradas também as prorrogações e a composição de dívidas (art. 26, 

caput e § 2º, LRF). A única exceção ao comando proibitivo diz respeito às instituições 

financeiras e ao Bacen, o que se justifica pelo objetivo institucional daquelas ser a coleta, 

intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor 

de propriedade de terceiros, e deste, ser regulador do sistema financeiro nacional (arts. 9º, 10 e 

17, Lei 4.595/1964).213 

  Ademais, a LRF preocupou-se em concretizar um mecanismo de produção sistemática 

de informações e dados fiscais, à luz da publicidade e da transparência. Assim, com previsão 

nos arts. 50 e 51 da LC 101/2000, a escrituração das contas públicas encontra-se normatizada 

de maneira que as despesas e a assunção de compromissos sejam registradas pelo regime de 

competência, e os resultados dos fluxos financeiros, pelo regime de caixa. Logo, as operações 

de crédito, inscrições em restos a pagar e demais formas de financiamento ou de assunção de 

compromissos junto a terceiros devem ser contabilizadas, segundo metodologia definida pela 

Secretaria do Tesouro Nacional, para fins de evidenciar o montante e a variação da dívida 

pública.  

  Por seu turno, com assento no art. 165, § 3º, da Constituição da República de 1988, o 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) é composto por balanço orçamentário 

e demonstrativo executório, possuindo periodicidade bimestral. O RREO impacta o crédito 

público, porquanto deve estar acompanhado de apuração da receita corrente líquida – 

importante indicador relativo à capacidade de pagamento da dívida –, resultados nominal e 

primário, despesas com juros e restos a pagar (art. 53, LRF). Ademais, no último bimestre, há 

a obrigação de demonstrar o cumprimento das vedações constitucionais sobre operações de 

crédito, notadamente a regra de ouro do endividamento público. 

  O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) recebe subscrição dos titulares dos Poderes e órgãos 

autônomos e possui periodicidade quadrimestral. A propósito, deverá conter comparativo com 

os limites trazidos pela lei em relação aos montantes de dívidas consolidada e mobiliária 

concessão de garantias, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, bem como a 

indicação das medidas corretivas adotadas na hipótese de ultrapassagem dos limites (art. 55, I 

e II, LRF). 

  Com grande importância no modelo constitucional do orçamento público, a dívida 

pública também é referenciada na prestação anual de contas que encerra o ciclo da 

                                                      
213 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Arts. 18 a 28. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos 
Valder do (org.). Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 176-177. 
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orçamentação. Esse ato compete privativamente ao Presidente da República, que endereça as 

contas referentes ao exercício ao Congresso Nacional, o qual deve julgá-las e apreciar os 

relatórios sobre a execução dos planos de governo.214 No caso de omissão, deve a Câmara dos 

Deputados proceder à tomada de contas da autoridade máxima da República (arts. 49, IX, 51, 

II, e 84, XXIV, CR/88). As contas prestadas devem veicular demonstrativo do desempenho da 

arrecadação frente à previsão de receitas (art. 58, LRF) e a realização de despesas, indicando a 

situação de equilíbrio ou desbalanceamento das finanças públicas do ente federativo 

considerado, isto é, a necessidade de recurso ao endividamento público. Na verdade, a 

estimativa de receita, prevista no art. 12 da LRF, define-se como o cálculo avaliado a priori do 

que se espera receber de tributos, contribuições, taxas, alienação de patrimônio, cobrança de 

créditos e operações de financiamento.215 Por força de recente alteração promovida pela LC 

178/2021, atribuiu-se aos estados e municípios dever de encaminhamento de suas contas ao 

Poder Executivo da União até 30 de abril, prevendo-se como sanções ao cumprimento dessa 

obrigação a impossibilidade de receber transferências voluntárias e de contratar operações de 

crédito (art. 51, §§ 1º e 2º, LRF). 

  Com a finalidade de auxiliar o Poder Legislativo no controle externo da administração 

pública, compete aos Tribunais de Contas emitir alertas aos Poderes republicanos e órgãos 

autônomos na hipótese de os montantes das dívidas consolidada e mobiliárias, das operações 

de crédito e da concessão de garantia ultrapassarem 90% dos respectivos limites fixados pelo 

Senado Federal (art. 59, § 1º, III, LRF).  

  Demais disso, considerada a fiscalização financeira um dos objetivos do marco legal, 

esse mister é atribuído a várias instâncias controladoras com diferentes jurisdições,216 tais como 

                                                      
214 Há interessante controvérsia jurídica acerca de eventual distinção interpretativa entre as competência de 
“julgar” e “apreciar” as contas públicas e os relatórios de execução, como sintetiza Weder de Oliveira: “Em 
avaliação preliminar, ‘julgar’ remete à ideia de uma decisão com consequências na esfera jurídica daquele que, de 
algum modo, tem seus atos, obrigações, deveres, responsabilidades e o exercício dos poderes de sua posição 
submetidos à apreciação de um órgão ou instituição devidamente habilitado pelo ordenamento jurídico para 
realizá-la, segundo ritos processuais normativamente estabelecidos e com estrito respeito às garantias individuais 
e aos limites dos poderes decisórios e sancionatórios definidos pela Constituição e pelas leis. ‘Apreciar’ sugere 
um exame opinativo (...) Um exame que, procedido pelo Parlamento, destina-se ao debate e à crítica política. Teria 
sido intenção do constituinte fazer essa distinção? Os verbos são intercambiáveis? (...) Note-se que há casos, na 
própria Constituição, em que o verbo ‘apreciar’  assume real conotação de decisão com efeitos jurídicos”. 
(OLIVEIRA, Weder de. Precisamos falar sobre contas...: uma nova perspectiva sobre a apreciação das contas 
anuais do Presidente da República pelo Congresso Nacional mediante parecer prévio do Tribunal de Contas da 
União. In: LIMA, Luiz Henrique; OLIVEIRA, Weder de; CAMARGO, João Batista (coord.). Contas 
governamentais e responsabilidade fiscal: desafios para o controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 17-
61. p. 19). De nossa parte, consideramos não se regerem as referidas competências fiscalizatórias por regimes 
jurídicos distintos ou variarem as consequências possíveis a partir de juízo negativo por parte do Congresso 
Nacional. 
215 BRASIL. SENADO FEDERAL. Lei de Responsabilidade Comentada, comentário Rosinethe Monteiro 
Soares e Jales Ramos Marques. 2 ed. Brasília: Senado Federal/Programa Interlegis, 2001, p. 120. 
216 Ibid., p. 126. 
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o controle interno de cada órgão, o controle externo exercido pelo Legislativo com auxílio das 

Cortes de Contas, do Ministério Público, Ministério da Fazenda ou da Economia, do Banco 

Central, das ouvidorias, da sociedade e, por fim, ainda não instituído ou regulamentado mesmo 

após duas décadas de vigência da LRF,217 do Conselho de Gestão Fiscal, o qual, com assento 

no art. 67 da LRF, trata-se de órgão de caráter orientador e normativo das finanças públicas e 

deve ser constituído por representantes de todos os Poderes e esferas de governo. Incumbe-lhe 

o acompanhamento e a avaliação permanente da gestão fiscal conduzida pelos entes da 

federação, inclusive a coordenação e a harmonização entre os componentes do pacto federativo 

e a disseminação de práticas que resultem em maior eficiência no controle do endividamento 

público.218 

  Em relação às limitações constantes em lei, os entes federativos tiveram suas 

autonomias financeiras restringidas aos valores máximos admitidos para cada tipo de variável 

econômica. Porém, a norma geral faculta aos estados e municípios fixar limites inferiores aos 

previstos na própria LRF para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e 

concessão de garantias (art. 60, LRF).219  

                                                      
217 A esse respeito, fruto iniciativa de lei do Poder Executivo, o Projeto de Lei 3.744-D/2000 foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados, após 18 anos da edição da LRF, e atualmente está sob a análise de Comissões no Senado 
Federal. 
218 Análise exaustiva dessas atribuições vis-à-vis o que se pretende por PEC ao Conselho Fiscal da República já 
foi realizada alhures: FONSECA, Rafael Campos Soares da; BEVILACQUA, Lucas. Conselho Fiscal da 
República: um exame crítico a partir de três olhares. In: SCAFF, Fernando Facury et al. (org.). Reformas ou 
deformas tributárias e financeiras: por que, para que, para quem e como?. Belo Horizonte: Letramento, 2020. 
p. 893-910. 
219 A nosso ver, reputa-se legítimo a ente federativo, por ser dotado de autonomia financeira, adotar política fiscal 
mais restritiva em consonância com os objetivos constitucionais e da lei em questão, assim como de acordo com 
as preferências dos agentes políticos que, por sua vez, devem ter o respaldo do eleitorado. Contudo, o racional 
jurídico deve ser aplicável de forma coerente no direito financeiro, de modo a considerar válida a técnica legislativa 
da norma geral editada pela União no bojo da legislação concorrente que abre possibilidade de atuação do 
Legislador estadual ou municipal em assumir suas próprias políticas fiscais, desde que no sentido dos objetivos do 
marco nacional e em atendimento aos interesses regionais e locais, ao fundamento de maximizar as liberdades 
federativas e viabilizar algum grau de experimentalismo institucional. Por essa razão, causa perplexidade a recente 
declaração de inconstitucionalidade perpetrada pelo STF em relação ao art. 11 da Lei Complementar 141/2012, 
levada a efeito na ADI 5.897, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 02/08/2019. O dispositivo 
assim preconizava: “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão observar o disposto nas respectivas 
Constituições ou Leis Orgânicas sempre que os percentuais nelas estabelecidos forem superiores aos fixados nesta 
Lei Complementar para aplicação em ações e serviços públicos de saúde.” No voto condutor o qual a partir de 
exame atento do inteiro teor do acórdão não reflete a corrente majoritária, mas que foi transposto à ementa do 
julgamento apontaram-se os seguintes argumentos: “10. O artigo 11 da Lei Complementar 141/2012, ao atribuir 
ao constituinte estadual ou municipal competência legislativa para dispor de conteúdo que lhe foi delegado 
excepcional e expressamente pela Constituição Federal, usurpou a competência resguardada ao poder constituinte 
nacional, consubstanciando afronta ao disposto nos artigos 167, IV, e 198, §3º, I, da Constituição Federal, mercê 
de a excepcionalidade vedar uma leitura expansiva dos poderes normativos delegados. Precedente: ADI 6059 MC, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/2/2019. 11. O caráter irrestrito da possibilidade de aumento dos 
percentuais mínimos pelos entes federados, autorizada pelo artigo 11 da Lei Complementar 141, atribui às 
Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores o poder ilimitado de vincular quaisquer recursos, distorcendo o 
processo legislativo orçamentário insculpido no artigo 165 da Carta Maior. A alocação de recursos orçamentários 
em montante superior aos percentuais mínimos instituídos constitucionalmente cabe aos poderes eleitos, nos 
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  Nos casos dos limites globais e condições para o montante da dívida consolidada e 

mobiliária dos Estados, operações de crédito externo e interno e, quando for o caso, respectivas 

concessões de garantia pela União, a LRF incumbiu ao Presidente da República enviar proposta 

de resolução do Senado Federal que contenha demonstração de coerência com a LRF e com os 

objetivos da política fiscal, estimativas do impacto dos novos limites em cada uma das três 

esferas de governo e razões de eventuais restringentes diferenciados. A apuração da dívida 

consolidada deve ser realizada a cada quadrimestre pelo Ministério da Fazenda, e os excessos 

ensejam sanções financeiras, após prazo legal de retorno da dívida ao limite (art. 31, CR/88). 

As cominações incluem suspensão do crédito público estadual, abarcam operações de 

antecipação de receita orçamentária e restos a pagar, assim como o acesso a transferências 

voluntárias e prestação de garantia pelo ente central. 

  No afã de complementar a LRF, veio a lume a Res. SF 40/2001, que dispõe sobre os 

limites globais para o montante da dívida pública consolidada e a mobiliária dos Estados, DF 

e Municípios, ao limitar o montante global da dívida consolidada líquida, no caso dos estados 

e do Distrito Federal, a duas vezes a receita corrente líquida e, para os Municípios, em 1,2 vezes 

o mesmo indicador. Em esforço de ajuste fiscal, incumbiu-se aos entes federativos que 

ultrapassassem os restringentes de endividamento público a redução gradativa em 15 anos, sob 

pena de obstar a contratação de novas operações de crédito pelas unidades desajustadas. 

  Na mesma toada, o Senado Federal editou a Res. SF 43/2001, desta feita para dispor 

sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização. Nesse contexto, 

reafirmaram-se as vedações aos entes subnacionais em matéria de operações de crédito, 

notadamente aqueles que coíbem (i) a violação dos acordos de refinanciamento, (ii) a concessão 

de renúncias de receitas ou benefícios tributários, fiscais ou financeiros não autorizados na 

forma de lei específica, (iii) a cessão de créditos, o fornecimento de garantia ou captação 

antecipada de recursos de participação governamental, nas modalidades de royalties, 

participações especiais e compensações financeiras decorrentes da exploração de recursos 

naturais em relação ao período posterior ao mandato do Chefe do Poder Executivo, ressalvados 

os casos de capitalização de fundos de previdência ou para amortização extraordinária de 

dívidas com a União, e (iv) a cessão de fluxo de recebimentos relacionados aos direitos 

                                                      

limites de sua responsabilidade fiscal e em cada exercício”. Posteriormente, o Tribunal Pleno do STF valeu-se, 
quiçá com ultratividade, do percentual definido na LC 141/2012 para declarar a inconstitucionalidade de emenda 
constitucional estadual na ADI 6.059, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2019. Em 
síntese, não há orientação jurisprudencial segura a respeito do questionamento teórico que motivou esta nota. 
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creditórios da dívida ativa.  

  Em fechamento dessa sistematização da matéria do crédito público, houve a edição da 

Res. SF 48/2007, que estabeleceu os limites globais para as operações de crédito externo e 

interno da União, bem como as normas relativas às balizas e condições para a concessão de 

garantia da União em operações de crédito externo e interno. A última matéria tem maiores 

implicações no objeto desta tese, por isso fixa-se nela. Assim, foram reguladas todas as fianças 

e avais concedidos direta ou indiretamente pela União, em operações de crédito, inclusive com 

recursos de fundos e endossos, a assunção de risco em linhas de crédito, o seguro à exportação 

e outros instrumentos que representem compromisso futuro de adimplência de obrigação 

financeira ou contratual. Registra-se, ainda, a notável ausência de resolução do Senado Federal 

com vistas a fixar limites à dívida consolidada e mobiliária da União, o que é identificado pela 

doutrina especializada como uma omissão inconstitucional decorrente do não exercício de 

competência privativa dessa Casa legislativa,220 fato que também foi atestado pelo Plenário do 

TCU no Acórdão 1.084/2018.221 Em suma, o montante das garantias prestadas pela União foi 

limitado a 60% da RCL, a ser observado ao final de cada exercício financeiro, contudo o Senado 

Federal pode elevar esse teto temporariamente, em caráter excepcional e com os devidos 

fundamentos.222  

  Em outra frente da LRF, o Congresso Nacional trouxe uma série de vedações aos entes 

da federação no sistema financeiro nacional, principalmente para atribuir funções de 

                                                      
220 Com uma posição contundente pela declaração de inconstitucionalidade dessa omissão normativa, cf.: PINTO, 
Élida Graziane; AFONSO, José Roberto; PORTO, Lais Khaled. Limites à dívida consolidada e mobiliária da 
União: um estudo acerca da inconstitucionalidade por omissão na falta de fixação do seu regime jurídico. In: 
CONTI, José Maurício. Dívida pública. São Paulo: Blucher, 2019. p. 583-606. 
221 Acordaram os Ministros da Corte de Contas “informar ao Presidente do Senado Federal que a não edição da 
Lei prevista no art. 48, inciso XIV, e da Resolução de que trata o art. 52, inciso VI, ambos da Constituição da 
República, para o estabelecimento de limites para os montantes das dívidas mobiliária federal e consolidada da 
União, assim como da lei que prevê a instituição do conselho de gestão fiscal, constitui fator crítico para a limitação 
do endividamento público e para a harmonização e a coordenação entre os entes da Federação, comprometendo, 
notadamente, a efetividade do controle realizado pelo Tribunal de Contas da União com base no art. 59, § 1º, inciso 
IV, da Lei Complementar 101/2000, e o exercício do controle social sobre o endividamento público e demais 
limites fiscais”. 
222 Condicionou-se, ainda, a concessão de garantias à unidade constituinte pleiteante aos seguintes requisitos: (i) 
declaração do Chefe do Poder Executivo do ente que receberá garantia quanto à existência de dotação na lei 
orçamentária para os ingressos, o aporte de contrapartida e os serviços da dívida; (ii) apresentação de 
contragarantia que abranja o ressarcimento integral dos custos financeiros no caso de inadimplemento; (iii) 
pagamento ou ressarcimento das despesas de natureza administrativa oriundas de negociações e formalização dos 
contratos; além de (iv) comprovação de situação de regularidade fiscal. Com a Res. SF 41/2009, protraiu-se o 
momento de comprovação de adimplência do ente federativo garantido, em relação aos pagamentos e prestações 
de contas, à assinatura do contrato de garantia ou à inclusão de cláusula contratual que condicione expressamente 
a efetividade da autorização à demonstração da regularidade fiscal. Em outro momento macroeconômico, a partir 
de 2017, restringiram-se mais as condições individualizadas de acesso dos Estados às garantias concedidas pela 
União no formato do teto intralimite anual das garantias concedidas pela União, por força da recente Res. SF 
9/2017. 



112 

112 

colaboração no controle financeiro às instituições que operam nesse mercado e evitar a 

utilização da dívida mobiliária estadual, assim como redimensionou a participação do Bacen na 

dinâmica de endividamento público dos entes estaduais.223 

  Além disso, admitido o regime de metas fiscais no qual se deve verificar bimestralmente 

o alcance dos resultados primário ou nominal, sob pena de limitação de empenho e 

movimentação financeira, segundo os critérios da LDO, esses objetivos e expedientes devem 

ser adaptados à recondução da dívida pública ao limite legal. Dentre as medidas de 

responsabilidade na gestão fiscal, encontra-se a obrigação de formação de reserva de recursos 

no orçamento para os casos em que haja excesso de endividamento público, como, por exemplo, 

na hipótese de violação da regra de ouro e de devolução de dinheiro decorrente de nulidade de 

operação de crédito. Ausência notável é a dispensa de estimativa de impacto orçamentário-

financeiro para o aumento de despesas destinadas ao serviço da dívida pública.224 

  Em caso de descumprimento das regras fiscais da LRF, há dois tipos de sanções: as 

institucionais, previstas na própria legislação, e as pessoais, com normatização esparsa no 

âmbito da responsabilização financeira, a começar pela mencionada Lei 10.028/2000,225 que 

trouxe crimes contra as finanças públicas ao Código Penal, inclusive tipos penais relativos às 

operações de crédito, infrações administrativas contra as leis de finanças públicas e novas 

hipóteses de crimes de responsabilidade. 

  Quanto às sanções institucionais, no caso de ultrapassagem dos limites de 

endividamento ou de gastos com pessoal sem o retorno à normalidade no prazo legal, o ente 

federativo não poderá contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 

refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 

Igualmente, a observância dos limites do endividamento é critério para aptidão ao recebimento 

de transferências voluntárias. Na mesma toada, especificamente quanto à antecipação de receita 

                                                      
223 A título de ilustração, no âmbito do sistema financeiro nacional, ficou proibida a conduta de valer-se de 
operações de crédito para socorrer instituições financeiras, salvo mediante lei específica. Ademais, a capacidade 
de atuação do Bacen no crédito público foi redimensionada, a ponto de interditar a emissão de títulos da dívida 
pela autarquia federal a partir de dois anos de publicação da LRF. A interação entre Bacen e Tesouro Nacional 
restringiu-se, pois restou permitido ao primeiro somente comprar títulos emitidos pela União para refinanciar a 
dívida mobiliária federal a vencer em condições mercadológicas normais e, ao último, obstou-se a compra de 
títulos existentes na carteira da autarquia, salvo para reduzir a dívida mobiliária. Limitou-se, ainda, a conexão entre 
Previdência Social e endividamento público, ao vedar-se a aplicação de disponibilidades das caixas dos regimes 
previdenciários em títulos da dívida pública estadual e municipal, em papéis relativos às estatais ou a empréstimos 
ao Poder Público. Com a finalidade de preservação do patrimônio público, ficou proibida, em regra, a aplicação 
da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram a Fazenda Pública para o financiamento 
de despesa corrente. 
224 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre direito financeiro, 
república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 362. 
225 CONTI, José Maurício. Arts. 32 a 39. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder do 
(org.). Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 228. 
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orçamentária, a pendência de operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada 

e a caracterização do último ano de mandato do Chefe do Poder Executivo são óbices à 

utilização desse instrumento financeiro. 

  No tocante às garantias em operações de crédito, essas foram condicionadas ao 

oferecimento de contragarantia pelo tomador em valor igual ou superior ao garantido e 

proibiram, como regra geral, a administração indireta de concedê-las, evitando-se o 

financiamento mediante operações intragovernamentais. Na hipótese de inadimplência com 

avanço do credor nas garantias, o acesso a novos créditos fica suspenso até a liquidação do 

débito entre garantido e garantidor. 

  Com grande relevância federativa, haja vista o propósito de evitar o resgaste financeiro 

dos entes menores pelos maiores, o art. 35 da LRF vedou a realização de operação de crédito 

entre entes federativos, inclusive na forma de novação, refinanciamento ou postergação de 

dívida contraída anteriormente, tendo em conta a circunstância de que os instrumentos de 

resgate foram considerados, pelos formuladores da legislação de ordenação fiscal, como uma 

das principais causas de descontrole federativo das contas públicas.226 Segundo Abraham, 

cuida-se de pilar normativo na busca da implementação de um modelo equilibrado e 

cooperativo sob o prisma do federalismo fiscal.227  

  Sendo assim, o crédito público foi atrelado essencialmente à via do sistema financeiro, 

identificando-se nas instituições desse setor espécie de corresponsabilidade na fiscalização dos 

limites da dívida pública. Com isso, busca-se evitar a alavancagem que ocorria por meio de 

operações de crédito entre bancos estatais e entes federativos controladores, sendo os últimos 

beneficiários dos empréstimos. A título de exemplo dessa delegação, verifica-se, no art. 22 da 

LC 178/2021, a faculdade conferida à União para que contrate diretamente o Banco do Brasil 

para administrar os créditos decorrentes de operações firmadas no Regime de Recuperação 

Fiscal da LC 159/2017 e da própria lei, inclusive com poderes para representá-la em 

instrumentos contratuais correlatos. 

  Ocorre que esse arranjo institucional dá azo à crítica doutrinária de que existe uma 

captura do endividamento público pelo sistema financeiro privado, na medida em que, a partir 

de modificação propugnada pelo art. 10 da LC 148/2014, são as entidades bancárias que tanto 

                                                      
226 “A novação ocorre quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. O 
Refinanciamento corresponde a nova operação financeira referente à dívida ou a parte dela já objeto de operação 
financeira anterior, podendo configurar modalidade de novação. Dá-se a postergação de dívida quando há 
dilatação, pelo credor, do prazo de pagamento inicialmente concedido ao devedor”. (CONTI, José Maurício. Arts. 
32 a 39. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder do (org.). Comentários à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 234) 
227 ABRAHAM, Marcus. Lei de Responsabilidade Fiscal comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 220. 
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exigem a comprovação de que a operação de crédito atende às condições e limites estabelecidos 

pelo Ministério da Fazenda, nos termos do art. 33 da LRF, quanto agora certificam essa 

regularidade, a depender do valor da operação e da situação econômico-financeira do ente 

contratante. Chega-se ao ponto de determinar que o governador ou o prefeito formalize o pleito 

de contratação de operação de crédito interno diretamente à instituição financeira, 

acompanhado de demonstração relativa aos limites de endividamento e de certidão do Tribunal 

de Contas competente. Conforme atenta Scaff, há uma abdicação das funções de fiscalização, 

ou a terceirização desse mister, e a indevida coincidência dos papéis de controlador e 

prestamista, assim “quem autoriza, se beneficia”.228 De nossa parte, admite-se a conveniência 

da participação dos agentes mercadológicos, por decorrência das funções sociais das empresas, 

na condição de colaboradores da União em estabilizar a economia nacional. Trata-se de 

mecanismo mais adequado e eficiente a alternativa de positivar normas a serem efetivadas pelos 

gestores públicos ou membros do Poder Judiciário, como se deu na experiência europeia com 

o Tratado de Maastricht. No entanto, mostram-se inconstitucionais algumas sub-rogações ou 

delegações na forma de representação ou mandato, quando incluem prerrogativas 

eminentemente públicas e federativas, como é o caso de terceirizar a instituição financeira não 

só a execução, mas também a decisão quanto ao esquema de retenção de receitas próprias ou 

transferidas seguida de compensação pro solvendo, garantidas à União, nos termos do Parágrafo 

único do art. 160 do texto constitucional.229 

  Em síntese, a exposição dessa trajetória institucional da normatização da dívida 

pública dos estados não permite concluir pela superação do endividamento público 

subnacional encarado como problemático e merecedor de controles proibitivos. De toda 

maneira, a ordenação da dimensão fiscal do pacto federativo tornou-se qualitativamente distinta 

com esteio da LRF, a despeito de, no último lustro, essa regulação ter sido reiteradamente 

afastada para viabilizar os resgastes federais em contexto emergencial. 

                                                      
228 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre direito financeiro, 
república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 363. 
229 A título de exemplificação, cita-se o art. 22 da LC 178/2021, acrescido de grifos: “É a União autorizada a 
contratar diretamente o Banco do Brasil S.A. para, na qualidade de seu agente financeiro, administrar os créditos 
decorrentes de operações firmadas ao amparo da Lei Complementar n. 159, de 19 de maio de 2017, e desta 
Lei Complementar, com poderes para representá-la em eventuais instrumentos contratuais concernentes a tais 
créditos, aplicando-se, para fins de remuneração do contratado, o disposto no art. 9º da Lei n. 9.496, de 11 de 
setembro de 1997.” Por conseguinte, cuida-se de dispositivo parcialmente inconstitucional. 
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2.1.4. Nova crise de endividamento subnacional e sucessivas renegociações da dívida pública 

federativa (2014-2020) 

 Com o mais recente agravamento da situação financeira dos Estados-membros, gerou-

se nova demanda por “alívios fiscais” de curto e médio prazo consistente em aporte federal ou 

suspensão das parcelas pagas pelos entes estaduais da dívida federativa renegociada, bem como 

na amenização das constrições orçamentárias dispostas na legislação de direito financeiro. Esse 

novo capítulo nas relações intergovernamentais iniciou-se com a controvérsia dos índices de 

correção monetária dos contratos, tal como posto na Lei Complementar 148/2014,o qual, 

todavia, não se entende como concluído, conforme se depreende exemplificativamente (i) do 

programa econômico veiculado no Projeto de Lei Complementar 149/2019, o qual prometia 

estabelecer um plano de promoção do equilíbrio fiscal dos Estados-membros e acabou 

inviabilizado durante a pandemia; (ii) da PEC 188/2019, que veicula mecanismos de 

estabilização e ajuste fiscal, assim como veda a concessão de garantias pela União a partir de 

2016, exceto para as operações com organismos internacionais; ou (iii) do Projeto de Lei 

Complementar 101/2020, que estabelece, por um lado, programa de acompanhamento e 

transparência fiscal e, por outro, prevê um plano do equilíbrio fiscal, além de alterar a LRF e as 

últimas renegociações promovidas pelas LCs 156/2016 e 159/2017. Ambos os projetos foram 

convertidos, respectivamente, nas LC 173/2020 e LC 178/2021, com aproveitamento de parcela 

das ideias inicialmente propostas pelo governo federal. 

A despeito de o arcabouço institucional esboçado por normas constitucionais e 

infraconstitucionais relativas à ordenação fiscal federativa ter se desenvolvido nos termos 

delineados na presente seção, essa engenharia foi insuficiente para evitar nova situação crítica 

das contas públicas de relevantes entes da federação. Quanto às operações de crédito 

contratadas pelos Estados-membros, esse arcabouço normativo prevê, pelo menos, controles 

financeiros vertidos em (i) um órgão jurídico que atesta o estrito cumprimento da legislação 

pelo ente tomador, (ii) um órgão técnico responsável por avaliar dados econômicos a respeito 

do processo de contratação, principalmente seus impactos na execução orçamentária e 

financeira do pleiteante, (iii) um gestor responsável pela decisão de endividar-se, à luz de 

condições e finalidades contextuais, o que se faz notar por declarações e documentos voltados 

a assegurar a correção das informações relevantes, e (iv) uma Corte de Contas, a quem compete 

o controle externo sobre o crédito público, o que vai desde um exame das prestações de contas 

e do cumprimento das regras fiscais até a apuração por tomada de contas, de eventuais 

denúncias e irregularidades, cujo ápice é a expedição de certidões imprescindíveis para a 
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realização de operações de crédito segundo resolução senatorial. 

Na análise desta subseção, adota-se como marco final o Regime de Recuperação Fiscal 

dos estados e do Distrito Federal veiculado pela LC 159/2017, enquanto as reformas normativas 

iniciam-se com a edição das LCs 148/2014 e 151/2015, perpassando pelo Plano de Auxílio aos 

estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal no âmbito da LC 

156/2016. 

No contexto de deterioração das contas públicas nacionais, o qual abarca o peso 

financeiro do fluxo e do estoque da dívida, uma saída encontrada pelo Congresso Nacional sob 

a perspectiva do pacto federativo foi incitar uma renegociação das condições contratuais de 

obrigações dos Estados, DF e Municípios junto ao governo federal. Logo, veio a lume a Lei 

Complementar 148/2014, ao dispor sobre aprimoramentos das normas de finanças públicas 

relacionadas à responsabilidade na gestão fiscal e modificações nos critérios de indexação dos 

contratos de refinanciamento. O PAF, por sua vez, modificou uma parcela das metas e 

compromissos das unidades federativas e abrangeu os Municípios das capitais. Estabeleceu, 

ainda, aos entes subnacionais nova vedação de emitir dívida mobiliária, assim como a 

incumbência ao Ministério da Fazenda de fixar critérios objetivos às instituições financeiras 

prestamistas a propósito do controle dos limites de endividamento, tendo em conta o valor da 

operação de crédito e a situação econômico-financeira do ente tomador, de maneira a atentar 

aos princípios da eficiência e da economicidade.  

Por outro lado, o Parlamento autorizou a União, no âmbito do PAF e do PROES, a aditar 

os contratos de empréstimos com juros à taxa nominal de 4% a.a. sobre o saldo devedor e 

atualização monetária pelo IPCA, limitando-se os encargos da dívida à taxa Selic. Igualmente, 

foi facultado ao governo federal conceder descontos sobre o estoque das dívidas estaduais em 

valor correspondente à diferença entre o montante existente no início do exercício financeiro 

de 2013 e o projetado, caso, desde a assinatura desses contratos, fosse utilizada a variação 

acumulada da taxa Selic. Tornou-se, ainda, mais fácil a contração de novas operações de 

crédito, ao se modificar o condicionamento do cumprimento de metas relativas à dívida 

financeira na trajetória estabelecida no PAF para, de maneira mais genérica, permitir-se a 

inclusão da novel avença nesse programa. 
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No entanto, houve a percepção de falta de urgência por parte do Executivo Federal para 

valer-se da autorização congressual. Isso restou formalizado no Decreto 8.616/2015, que 

regulamentou a LC 148/2014, cujo teor buscava atualizar os procedimentos quanto aos 

Programas de Reestruturação e de Ajuste Fiscal e estabelecer, como requisitos à celebração dos 

aditivos, (i) autorização legislativa, (ii) desistência de ações judiciais e do próprio direito em 

que se fundam as demandas cujos objetos fossem os contratos em comento, (iii) a celebração 

de Termo de Convalidação de Valores com vistas a precisar o saldo devedor e o atesto de 

regularidade pelo Ministério da Fazenda quanto ao cumprimento dos limites, e (iv) condições 

relativas à realização de operações de crédito por cada ente da federação. Essa situação gerou, 

como resposta legislativa , a LC 151/2015, que alterou a lei complementar anterior, de modo a 

indicar, por termos impositivos, que a renegociação dos contratos era um dever legal, e não 

uma faculdade. 

Após a celeuma instaurada com a concessão de liminares pelo Supremo Tribunal 

Federal em mandados de segurança que discutiam a capitalização dos juros nessas obrigações 

creditícias, as quais permitiram aos estados não realizar os pagamentos mensais dos encargos 

de suas dívidas perante a União, a renegociação ganhou tração política, com a conclusão do 

processo de impeachment presidencial. A resultante foi a Lei Complementar 156/2016, que 

estabeleceu um Plano de Auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao 

reequilíbrio fiscal. 

No âmbito desse quadro legislativo, o programa apresentou como benefícios três 

medidas principais: (i) o alongamento da dívida, mediante a autorização de aditamento, sem 

respeitar os requisitos da LRF, dos contratos celebrados com base na Lei 9.496/1997, por até 

360 meses, prazo potencialmente acrescido de 240 meses, cujos efeitos financeiros retroagiram 

a 1º de julho de 2016; (ii) a redução extraordinária das parcelas mensais em percentuais 

decrescentes desde 100% nos meses de julho a dezembro de 2016, caso em que limitada ao 

valor de R$ 500 milhões por Estado, para cada prestação; e (iii) durante o prazo dos redutores, 

a impossibilidade de incidência de encargos por inadimplemento ou a inscrição dos devedores 

em cadastros restritivos em decorrência, exclusivamente, desse benefício.  

Por força de alteração promovida pela LC 159/2017, condições similares foram 

concedidas aos empréstimos públicos realizados com recursos do BNDES, da repactuação das 

dívidas dos entes perante o FGTS e do refinanciamento celebrado com fundamento na Lei 

8.727/1993, retirando o efeito prático do cuidado da opção legislativa com referência à não 

inclusão desses débitos na base do PAF. Na qualidade de contrapartidas, o programa 

apresentou, como exigência, a limitação, aplicável por dois exercícios financeiros, do 
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crescimento anual das despesas públicas primárias correntes à variação da inflação e, como 

faculdade, a prestação de assessoria técnica pela União para a alienação de estatais estaduais. 

Quanto aos passivos gerados pelas liminares, a legislação possibilitou seu pagamento em até 

24 prestações. 

Com escopo distinto, ainda que convergente ao objetivo de recuperação das condições 

fiscais dos Estados, adveio, alguns meses depois, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) da 

LC 159/2017, tendo como princípios regentes a sustentabilidade econômico-financeira, a 

equidade intergeracional, a transparência das contas públicas, a confiança nas demonstrações 

financeiras, a celeridade das decisões e a solidariedade entre os Poderes e os órgãos da 

administração pública (art. 1º, § 1º, LC 159/2017).  

O instrumento precípuo dessa legislação consiste em um Plano de Recuperação Fiscal 

– com duração limitada a 36 meses, admitida uma prorrogação por igual período –, traduzido 

em ato legal que, a um só tempo, (i) manifestasse desejo de aderência ao RRF, (ii) reconhecesse 

a situação de desequilíbrio aportando diagnóstico preciso e (iii) detalhasse as medidas de ajuste 

fiscal, com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. Nesse contexto, o 

cumprimento desse plano seria avaliado por Conselho de Supervisão custeado pela União, 

criado especificamente para esse fim, com atribuições previstas em lei, e  composto por três 

integrantes com dedicação exclusiva, indicados de forma paritária pelos contratantes, e o ímpar 

integrante do corpo de auditores do TCU.  

As condições de elegibilidade no RRF são (a) RCL inferior à dívida pública consolidada, 

(b) despesas liquidadas com pessoal que, somadas, representassem 70% da RCL, (c) totalidade 

das obrigações contraídas superior aos recursos disponíveis, representados pela disponibilidade 

de caixa e agregado de recursos sem vinculação e (d) disposição de renunciar ao direito no qual 

se funda ação judicial que discuta a dívida estadual e respectivo contrato. Ademais, o processo 

de pleito e deferimento do RRF resta normatizado, consistindo, grosso modo, em pré-acordo de 

adesão e ato homologatório da aderência titularizado pelo Presidente da República, após parecer 

técnico do Ministério da Fazenda. 

Em termos de contrapartida, o plano deve exigir do Estado em recuperação a 

apresentação de leis que preconizem setes medidas administrativas: (i) privatização de 

empresas estatais, com a utilização das verbas auferidas na quitação dos passivos; (ii)  

formatação do regime próprio de previdência social, em consonância com as regras federais; 

(iii) instituição de regime de previdência complementar; (iv) redução de incentivos fiscais em, 

no mínimo, 10%a.a.; (v) formatação do regime jurídico dos servidores para suprimir vantagens 

inexistentes nas regras federais; (vi) proibição de uso das disponibilidades financeiras dos 
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depósitos judiciais, antes de instituir e recompor fundo de reserva; e (vii) realização de leilões 

de pagamento de obrigações inadimplidas ou inscritas em restos a pagar.  

No curso da vigência do preconizado regime, o ente estadual fica vedado de (a) 

promover acréscimo em suas despesas com pessoal ou (b) de qualquer gasto obrigatório acima 

da variação da inflação, (c) conceder ou majorar renúncia de receita, (d) realizar dispêndio com 

publicidade e propaganda, exceto em áreas de demonstrada utilidade pública, (e) celebrar 

instrumento administrativo que implique transferência de recursos fora das finalidades 

legalmente elencadas, (f) contratar operações de crédito ou receber/conceder garantia não 

autorizadas no bojo do RRF, cujas finalidades devem ser as previstas no art. 11 da LC 156, ou 

mesmo (g) criar despesa obrigatória de caráter continuado. Essas restrições devem ser 

cumpridas por todos os Poderes e órgãos do Estado; quer-se acreditar na linha do princípio da 

solidariedade entre os Poderes e os órgãos da administração pública. 

Em sede de crítica à credibilidade das contrapartidas desenhadas, não se concebe 

governo que, em período de três a seis anos, não incorra na criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação pública que implique despesas correntes consideradas obrigatórias e 

de trato continuado, nos termos do art. 17 da LRF, porque são essas a própria razão de ser do 

Estado. A propósito, talvez se tenha desejado evitar que o ente recuperando não assumisse 

novas funções fora das já previstas na peça orçamentária vigente no marco inicial do RRF, o 

que também é complexo diante das transformações sociais nesse horizonte temporal. Enfim, a 

prescrição mostra-se tão factível quanto a implementação prática de um orçamento base zero. 

Melhor caminho técnico trilhou o art. 8º, VII e §§ 1º e 2º, da LC 173/2020, ao vedar a criação 

de despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvadas as hipóteses nas quais, por lógica 

conceitual, o gasto não ultrapasse um exercício financeiro e o dispêndio seja acompanhado de 

medida de compensação de caráter permanente. 

O principal benefício do RRF é a concessão de redução extraordinária integral das 

parcelas contratuais das dívidas administradas pelo STN, por prazo igual ou inferior ao de 

vigência do regime, sendo que, em caso de prorrogação, as prestações são retomadas de forma 

progressiva e linear. Esses valores são contabilizados separadamente, com capitalização, para 

fins de aferição de sua exigibilidade posterior. Outra benesse é a desnecessidade de observância 

de normas da LRF enquanto viger o RRF, seja para contratar operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, ou para obter garantia da União, seja para o adimplemento fiscal e 

as limitações às despesas com pessoal, endividamento público, inscrição em restos a pagar e de 

empenho na hipótese de frustração do resultado fiscal primário. Em suma, desse quadro extrai-

se inexistir uma responsabilidade fiscal à prova de crises econômicas e consequentes choques 
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fiscais. Por fim, na hipótese de ocorrer inadimplemento dos compromissos de crédito contraídos 

junto ao sistema financeiro e às instituições multilaterais, garantidas pela União, fica a 

garantidora impedida de exercer suas prerrogativas contratuais na vigência do RRF. 

Considera-se encerrado o RRF, alternativamente, nas hipóteses do alcance das metas 

nele estabelecidas, o que é reconhecido em ato presidencial, ou de decurso do prazo máximo, 

conquanto são razões de sua extinção o descumprimento pelo beneficiário das vedações legais 

contidas no art. 8º da lei, a não implementação de medidas proibitivas ao uso de depósitos 

judiciais ou autorizações de leilões de pagamento de obrigações inscritas em restos a pagar ou 

inadimplidas, assim como a condição de renúncia das ações judiciais subjacentes ao tema.  

Lateralmente, foge à lógica jurídica ou à teoria da norma o caso de descumprimento de 

uma autorização ensejar uma sanção, porque aí se estaria diante de um mandamento. Na 

verdade, a própria hipótese de submissão de créditos, em face do Erário e em favor de 

particulares, decorrentes de despesa pública devidamente empenhada, mas não paga até o fim 

do exercício financeiro (restos a pagar), ou de quaisquer obrigações reconhecidas, mas 

inadimplidas, serem submetidos a leilão segundo critério de maior desconto comporta polêmica 

constitucional.230  

Por paralelismo de forma, a extinção do RRF também compete ao Presidente da 

República, com base em recomendação do Ministério da Fazenda. Os efeitos jurídicos desse 

ato são o retorno às condições contratuais anteriores ao regime e, por consequência, a cessação 

das prerrogativas do Estado beneficiário. 

No terreno empírico, a efetividade da LC 159/2017 restou adstrita ao caso do Estado do 

Rio de Janeiro, sem, no entanto, lograr êxito no intento de reestabelecer o equilíbrio fiscal desse 

ente. Esse descompasso entre a elegibilidade ao RRF e as necessidades fiscais dos estados 

federados foi glosado por Abraham,231 visto que, do universo de 27 entes estaduais, notava-se 

que deles ultrapassavam o limite da LRF para despesas com pessoal.  

Com efeito, mostrava-se necessária a recuperação da capacidade de pagamento no 

mandato dos governadores que se elegeram em 2018, o que seria perseguido pelo Plano de 

Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF) veiculado no PLP 149/2019 – popularmente denominado 

                                                      
230 Isso porque o STF já censurou essa forma alternativa de pagamento das obrigações estatais, no caso dos 
precatórios, no âmbito da ADI 4425, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Redator para Acórdão o Ministro Luiz 
Fux.230 Referência importante diz respeito ao tratamento concedido às empresas em recuperação judicial, 
porquanto são créditos extraconcursais os tributos com fatos geradores ocorridos após a decretação da crise, ao 
passo que os demais, tirante ainda as multas, obedecem à ordem de classificação do art. 83 da Lei 11.101/2005. 
Por sua vez, essa mesma lei prevê, em seu art. 50, § 4º, a realização de parcelamento de IR ou CSLL incidentes 
sobre o ganho de capital resultante de meios de recuperação judicial. 
231 ABRAHAM, Marcus. Mais um plano de equilíbrio fiscal. Revista Brasileira de Direito Tributário, n. 74, p. 
52-55, maio/jun. 2019. p. 52.  
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“Plano Mansueto”, em referência ao então Secretário do Tesouro Nacional. Além de alterar 

uma série de dispositivos da LRF, esse plano fiscal centrava-se nos indicadores da liquidez e 

da poupança corrente  – que se traduz na diferença entre receita e despesa, ambas em 

modalidade corrente –, para aferir a imperatividade de corte de gastos e do aumento das receitas, 

sendo, pela melhoria dos índices, viável aos estados em situação mais crítica retomar a 

contratação de operações de crédito garantidas pela União. Para aderir ao PEF, as unidades 

pleiteantes deveriam cumprir três medidas de um leque de oito possibilidades propostas.232 

Conforme já aventado, referido projeto de lei complementar está arquivado, pois foi apensado 

ao PLP 62/2020, convertido na LC 173/2020, a seguir analisada. Porém, importa esse histórico 

por ter partido dele a proposta legislativa subsequente. 

No PLP 101/2020, buscava-se alterar a LRF, as LCs 156/2016 e 159/2017, a Lei 

9.496/1997, entre outros diplomas legais, e instituir Programa de Acompanhamento e 

Transparência Fiscal, cuja adesão dependeria de PEF, RRF e da repactuação de acordos da LC 

156. O PEF deveria contemplar a aprovação de instrumentos legais que veiculassem escolhas 

de, no mínimo, três das setes medidas previstas no art. 2º, § 1º, da LC 159. Em contrapartida ao 

auxílio federal, era necessário o estabelecimento de metas e compromissos voltados à 

capacidade de pagamento dos estados e, como benefícios, a autorização para contratações de 

operações de crédito com garantia da União e a liberação de recursos financeiros pela União 

em valor não superior aos limites para contratação de dívidas garantidas pelo governo federal. 

Ademais, novos aditamentos contratuais seriam previstos para converter o PAF em PEF. 

Em movimento conclusivo desta seção, observa-se a dependência constante de 

programas fiscais federais para movimentar o aparato estadual em crise, o que também não se 

                                                      
232 Não há maior surpresa no receituário, que consiste em: (i) privatização de estatais para quitar passivos; (ii) 
redução de incentivos fiscais em percentual de 10% no exercício subsequente e suspensão de novas concessões 
durante o PEF; (iii) revisão do regime jurídico único dos servidores estaduais para suprimir vantagens não previstas 
nas regras federais; (iv) limitação da expansão das despesas públicas às variações da inflação pelo IPCA ou da 
RCL, o que for menor; (v) eliminação das vinculações de receitas de impostos em desacordo com o texto 
constitucional e das vinculações possíveis que excedessem os limites mínimos previstos; (vi) adoção do princípio 
da unidade de tesouraria, previsto no art. 43 da LRF, para fins de centralização fazendária da gestão financeira; 
(vii) prestação de serviço de gás canalizado, conforme as diretrizes da Agência Nacional de Petróleo; e (viii) na 
área de saneamento básico; prestação do serviço público por concessão e desestatização da estatal, caso haja. 
Algumas dessas medidas possíveis, a rigor, não estão no universo de discricionariedade dos Estados, porque 
traduzem ditames constitucionais e, por isso, o seu descumprimento enseja inconstitucionalidade acachapante. 
Ressaltam-se o item (v), cuja primeira parte cede validade à vedação do inciso IV do art. 167 do texto 
constitucional, e o item (vi), pois, na verdade, o art. 43 da LRF determina, substancialmente, o cumprimento das 
normas do § 3º do art. 164 da Constituição, o qual prevê o depósito, em instituições financeiras oficiais, das 
disponibilidades de caixa dos Estados e dos órgãos, entidades e empresas por ele controlados. De modo menos 
direto, é possível também inferir que a observância do poder normativo da ANP decorre do inciso III do § 2º do 
art. 177 do texto constitucional, interpretação que se reforça pela expressão “na forma da lei”, referente à 
exploração dos serviços locais de gás canalizado pelos Estados, conforme previsão do § 2º do art. 25 da 
Constituição. 
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mostra possível com as limitações da LRF, inclusive quanto às operações de crédito. Em síntese, 

a sequência das leis complementares reflete instabilidade do federalismo brasileiro, além de 

certa incapacidade de construir politicamente solução econômica, seja estrutural, seja 

conjuntural, para uma situação fática das contas públicas estaduais que o arcabouço jurídico 

de instituições e regras fiscais não conseguiu evitar, por conta de sua inobservância reiterada. 

2.1.5. Efeitos financeiros da calamidade pública gerada pela Covid-19 e a necessidade de 

endividamento público (2020-2021) 

Ao lado da agenda de reformas administrativas e financeiras de conotação mais 

permanente do Estado federal e suas unidades federadas, deve-se considerar separadamente a 

concertação federativa que se fez rapidamente necessária em razão do enfrentamento público 

do coronavírus e respectivos impactos sociais e econômicos. A propósito, mostrou-se 

inafastável, no plano nacional, o expediente intenso ao endividamento público, por conta da 

falta de alternativas de financiamento, consistentes – idealmente – em outras opções igualmente 

eficazes, tais como receitas públicas originárias e derivadas, emissão de moeda ou mobilização 

de poupança. 

Na qualidade de processo histórico que ainda se faz aberto, a ciência jurídica muito irá 

refletir acerca da emergência constitucional reinante, principalmente sob a perspectiva de 

ausência de infraestrutura normativa construída previamente para enfrentá-la. Em relação ao 

direito financeiro, no âmbito de sua missão teórica mais comprometida com o domínio do poder 

derivado da ação financeira nas mãos do Estado e consequentes efeitos na promoção de direitos 

fundamentais, indicam-se reflexões a respeito do financiamento de um sistema institucional de 

crises que se faça em conformidade com a ordem constitucional.233 

Em futuras incursões dogmáticas, jurisprudenciais e normativas, resta demonstrada a 

                                                      
233 Um ponto de partida certamente é a compatibilização do regime constitucional da atividade financeira do Estado 
com o direito de catástrofes ou desastres. Nessa linha, tornam-se interessantes as críticas doutrinárias formuladas 
por Michael Klopfer a respeito da referência à nova hipótese de reconhecimento de catástrofe com a Reforma 
Federal II na República alemã, inserida nos arts. 104b, 109 e 115, da Lei Fundamental de Bonn. Essa plêiade de 
normas traduz-se na possibilidade de ação excepcional por parte do Poder Público quando uma situação de 
emergência constitucional concorra com três requisitos: ser extraordinária, esteja sob o controle do Estado e 
comprometa seriamente a situação financeira da pessoa política.  KLOEPFER, Michael. Handbuch des 
Katastrophenrechts. Baden-Baden: Nomos, 2014. p. 54-55. As mesmas dúvidas sobre a efetividade e a 
constitucionalidade dos novos dispositivos por imprecisão excessiva demonstradas pelo jurista alemão podem ser 
transpostas para as calamidades públicas reguladas pelo Direito brasileiro, inclusive a que se pretende de âmbito 
financeiro. A despeito da excepcionalidade desse tipo de circunstância, sob pena de corrupção do sistema jurídico 
pelas esferas econômicas e políticas, impende a construção dessa arquitetura normativa, sob pena de o Direito se 
tornar mais um instrumento de dominação, sumariamente justificado pelas circunstâncias emergenciais, por isso 
desprovido de legitimidade. 
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imperatividade de a Constituição Financeira conter normas adequadas e necessárias para 

instrumentalizar o enfrentamento de situações de catástrofes, juntamente  com o respectivo 

ramo jurídico (Direito de Desastres),234 imaginadas e debatidas em ambiência democrática 

previamente aos eventos que se revelam cada vez mais comuns na realidade brasileira e 

mundial. Para isso, abre-se a imperatividade de um novo campo de estudos no direito financeiro 

que consiga interligar essa parcela da normatividade constitucional com as condições de 

possibilidade referentes a respostas preventiva, punitiva ou de reparação invariavelmente 

necessárias em face de catástrofes naturais e artificiais, com vistas ao resguardo dos direitos 

fundamentais perante circunstâncias extraordinárias de finanças públicas.235 

Perfectibilizada essa digressão teórica, cumpre perquirir o conteúdo jurídico das 

prescrições linguísticas positivadas na LC 173/2020. Com esteio no regime excepcional 

previsto no art. 65 da LRF, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-

CoV-2 (PFECov) compõe-se basicamente de três iniciativas: (i) a suspensão das prestações 

mensais devidas em decorrência da dívida pública subnacional e, por consequência, o 

alongamento dos prazos contratuais; (ii) a reestruturação de operações de crédito interno e 

externo contraídos junto ao sistema financeiro e aos organismos multilaterais – explica-se que 

esse movimento significa alongamento dos prazos, mantendo-se as condições financeiras em 

vigor –; e (iii) a entrega de recursos pela União aos demais entes federativos na forma de (iii-

a) auxílio financeiro no exercício de 2020 e de (iii-b) ações de enfrentamento à emergência 

sanitária. Ademais, permitiu-se aos municípios não recolher as contribuições previdenciárias 

patronais aos regimes próprios nesse ano, o que significou R$ 19 bilhões, se somada a previsão 

de arrecadação com os aportes financeiros para cobertura do déficit atuarial. 

Em outras palavras, o programa da LC 173 consistiu em assistência financeira na ordem 

de R$ 60,15 bilhões, que significou receitas primárias para os entes subnacionais e despesas 

equivalentes à União, e adiamento de despesas financeiras, suspensão de adimplemento da 

amortização e juros de obrigações devidas pela União no valor de R$ 35,34 bilhões e 

reestruturação de operações de crédito contratadas junto a outras pessoas jurídicas na ordem de 

R$ 24,71 bilhões, ou seja, o PFECov teve significância econômica em torno de R$ 120,2 

bilhões. Por outro lado, conforme anunciado pelo Ministério da Economia em 28 de maio de 

                                                      
234 Com o objetivo de advogar pela tese de existência e reconhecimento do Direito de Desastres, em construção no 
mundo e no Brasil, como campo de conhecimento jurídico específico, ainda que interdisciplinar, cf.: FREITAS, 
Christiana Galvão Ferreira de. Perspectivas e desafios à gestão de riscos e desastres: uma análise sobre a 
configuração do direito de desastres no mundo e no Brasil. 2014. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 
Direito da Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 
235 KLOEPFER, Michael. Handbuch des Katastrophenrechts. Baden-Baden: Nomos, 2014. p. 76-81. 
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2020, representou contrapartidas na ordem de R$ 98 bilhões, fruto de economia nos gastos com 

pessoal de Estados, Distrito Federal e Municípios. Isso se considerada a economia apontada, 

fruto da limitação de despesas públicas pré-existentes à variação inflacionária e da vedação de 

criação de novos gastos públicos.236  

Em complemento aos itens (i) e (ii), a lei obstou a execução de garantias pelo governo 

federal ou a inscrição das pessoas políticas em cadastros restritivos ou informativos de crédito 

no período de março a dezembro de 2020. Para evitar a litigiosidade federativa, a legislação 

possibilitou o pagamento de valores contratuais não adimplidos por força de liminares e 

preconizou a necessidade de os destinatários do programa renunciarem ao direito de ação 

motivado por essa problemática. Por conseguinte, restou novamente evidenciado o caráter 

seletivo e concentrador do endividamento público subnacional, dado que 90% dos valores 

suspensos quanto aos entes estaduais cingiram-se aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Situação concentradora ainda mais grave nas comunas, na 

medida em que o Município de São Paulo representou 96% do total. Ou seja, a distribuição 

espacial da dívida estadual refinanciada junto à União, por critério de regiões, denota, 

aproximadamente, mais de 80% do fenômeno concentrado no Sudeste, 13% no Sul, 3,5% no 

Centro-Oeste, 2,5% no Nordeste e apenas 0,7% no Norte do país. 

Restou, ainda, possível no exercício de 2020, a securitização das operações de 

reestruturação de dívida, de acordo com regulamentação da STN, desde que ocorresse no 

mercado doméstico de créditos e referenciada em reais. Além disso, a nova dívida deveria ter 

prazo máximo de 30 anos, não superior a três vezes o da obrigação original, bem como fazer 

sentido econômico (fluxo e custo inferior ao da originária), assim como estrutura de pagamento 

padronizada e indexação pela taxa do Certificado de Depósito Bancário (CDI). 

Por seu turno, o item (iii) consistiu em quatro parcelas mensais e iguais, que totalizaram 

R$ 60 bilhões, sendo esse montante correspondente à disponibilidade incondicionada em conta 

ou via fundos de participação, a ser empregado em ações de saúde e assistência social, inclusive 

para o pagamento dos profissionais que atuam no SUS e no SUAS. Portanto, o rateio dessas 

verbas seguiu três critérios: (a) os já observados mediante o FPE e o FPM; (b) a “taxa de 

                                                      
236 Na verdade, bem notou a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados que o 
valor de R$ 35,34 bilhões já estava suspenso antes da lei em tela, por força de liminares concedidas pelo STF, e a 
previsão de contenção de gastos deveria ser revisada para baixo, pois antes da publicação da legislação, 11 Estados 
concederam aumentos salariais a seus servidores. BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. CONSULTORIA 
DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA. Nota Informativa n. 21, de 29 de maio de 2020. Diretor 
Wagner P. Figueiredo e Consultores Designados. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-
uniao/estudos/2020/NotaInformativa21LeiComplementarn173_2020_principaismedidasevetos.pdf. Acesso em: 
21  out. 2020. 
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incidência Covid”, divulgada pelo Ministério da Saúde; e (c) o populacional. Assim, houve 

significativa variância em relação ao aporte per capita por Região, mostrando os desafios de 

entendimento político na descentralização de rendas, mesmo em contexto emergencial de 

urgência. Do mesmo modo, o modelo reproduziu as deficiências já presentes na repartição de 

receitas tributárias em termos de progressividade financeira, cujo referencial é o conceito de 

valor adicionado fiscal.237  

Cumpre-se, ainda, registrar que a formatação das transferências intergovernamentais, 

conforme previsão da LC 173/2020, ao contrário do que se observa rotineiramente nos repasses 

realizados via SUS, torna juridicamente insubsistente o interesse fiscalizatório dos órgãos de 

controle da União, tais como TCU, CGU e comissão parlamentar de inquérito nas Casas 

Legislativas.238 Decerto, o inciso VI do art. 71 da constituição de 1988 viabiliza o controle 

externo do Poder Legislativo, com auxílio do TCU, para fiscalizar a aplicação de recursos 

repassados pelo governo federal aos demais entes federados, mediante convênio, acordo, ajuste 

ou instrumento congênere. No entanto, por escolha congressual, decidiu-se que o auxílio 

financeiro da União, relativo a R$ 60 bi, fosse efetuado nas contas próprias do FPE e do FPM 

(art. 5º, § 6º, LC 173/2020), regularmente controladas pelos órgãos estaduais, distritais e 

municipais. Além da dimensão política, é digno de nota o impacto da problemática na 

persecução administrativa sancionadora e penal.239 

                                                      
237 OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de; MARINS, Daniel Vieira. Federalismo fiscal e competição financeira 
entre municípios pela participação na arrecadação do ICMS. In: BOLONHA, Carlos; LIZIERO, Leonam; 
PERTENCE, Antonio (org.). Federalismo: desafios contemporâneos. Porto Alegre: Fi, 2019. p. 193-197. 
238 A respeito desse tema, o art. 146, III, do Regimento Interno do Senado Federal impede a admissibilidade de 
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre matérias pertinentes aos Estados. 
239 Convém anotar que a jurisprudência do STF não apresenta balizas seguras a respeito do tema, como se 
depreende das ementas dos seguintes julgados, aparentemente conflitantes: “1. TERRACAP. 2. Determinação de 
Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União. Suposta ‘grilagem’ de terras. 3. Ato de decretação 
da indisponibilidade dos bens de dirigentes da TERRACAP. 4. Preliminar de decadência rejeitada. 5. 
Incompetência do TCU para a fiscalização da TERRACAP. Sociedade de economia mista sob controle acionário 
de ente da federação distinto da União. 6. Ordem deferida” (MS 24423, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal 
Pleno, julgado em 10/09/2008, DJe-035 DIVULG 19-02-2009 PUBLIC 20-02-2009 EMENT VOL-02349-05 PP-
01060) e “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS 
REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS. FISCALIZAÇÃO PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – 
CGU. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - A Controladoria-Geral da União pode fiscalizar a 
aplicação de verbas federais onde quer que elas estejam sendo aplicadas, mesmo que em outro ente federado às 
quais foram destinadas. II – A fiscalização exercida pela CGU é interna, pois feita exclusivamente sobre verbas 
provenientes do orçamento do Executivo. III – Recurso a que se nega provimento” (RMS 25943, Relator(a): 
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-041 DIVULG 01-03-2011 PUBLIC 
02-03-2011 EMENT VOL-02474-01 PP-00033). Em relação ao último julgado, destaca-se crítica doutrinária 
realizada por Weder de Oliveira, com a qual concordamos: OLIVEIRA, Weder de. RMS 25.943-DF/STF: a ação 
fiscalizadora ampla, concentrada e ostensiva da Controladoria-Geral da União sobre a aplicação de recursos 
federais nos municípios. In: ABRAHAM, Marcus; GOMES, Marcus Lívio; TORRES, Heleno Taveira (coord.). 
Direito financeiro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: homenagem ao ministro Marco Aurélio. 
Curitiba: Juruá, 2016. Por sua vez, o STJ não tem realizado no âmbito do processo penal a distinção aqui defendida 
por razões de direito financeiro, conforme se extrai do RHC 142.308, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, 
Sexta Turma, j. 06.04.2021, DJe 15.04.2021, assim ementado: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
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Noutro giro, a legislação em tela possibilitou o endividamento público e respectivo 

aditamento contratual sem a observância da LRF, notadamente excepcionaram-se as normas do 

art. 32 (limites e condições para que cada ente federativo realize operações de crédito) e do 

art. 40 (limites e condições para que as unidades prestem garantia). Ainda sobre a LC 101/2000, 

foi-lhe incorporado detalhamento normativo convergente à disciplina fiscal quanto  a seu art. 

21 (nulidade de pleno direito de atos que versem sobre despesas com pessoal) e art. 65 

(inexigibilidade ou suspensão de limitações legais na hipótese de calamidade pública 

reconhecida pelo Congresso Nacional). 

Como contrapartidas, a LC 173 previu diversas vedações durante o exercício de 2020, 

as quais podem ser sumariadas pela (i) limitação da expansão das despesas ao fenômeno 

inflacionário (teto de gastos subnacional), (ii) vedação à criação de despesa obrigatória de 

caráter continuado e pelo (iii) incremento de gastos com pessoal. Contudo, boa parte dos estados 

beneficiados pelo programa não lograram cumpri-las em sua inteireza, o que revela um 

                                                      

CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, 
conforme a redação do art. 71, VI, determina que o repasse de qualquer recurso da União a Estado, ao Distrito 
Federal ou a Município sujeita-se à fiscalização do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União. 
2. As verbas transferidas pelo SUS aos fundos dos entes federados, embora incorporadas aos respectivos fundos, 
não deixam de ser federais, pois, conforme afirmado pelo Tribunal de Contas da União, ‘a competência 
fiscalizadora do TCU decorre da natureza federal dos recursos repassados fundo a fundo pelo FNS para Estados, 
Distrito Federal e Municípios’, nos termos da Decisão-TCU n. 506/1997-Plenário-Ata 31/97, de modo que "os 
recursos repassados pela União no âmbito do SUS, aos Estados, Distrito Federal e Municípios constituem recursos 
federais e, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização do TCU as ações e os serviços de saúde pagos à conta desses 
recursos, quer sejam os mesmos transferidos pela União mediante convênio, quer sejam repassados com base em 
outro instrumento ou ato legal, como a transferência automática fundo a fundo’. 3. Na espécie, o Tribunal de 
Contas da União, nos Autos n. TC 020.078/2020-0, assentou que ‘os recursos financeiros utilizados na contratação 
em exame são oriundos da União, repassados por intermédio do Fundo Nacional de Saúde – FNS/MS, como 
crédito extraordinário para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, atraindo a competência deste 
Tribunal para a fiscalização de sua utilização’, e concluiu que, ‘uma vez confirmados os indícios, [...] o caso requer 
também o exercício do controle punitivo pelo TCU, exigindo a identificação dos responsáveis pelas irregularidades 
observadas e, por conseguinte, a realização das audiências cabíveis no momento processual oportuno’. 4. Segundo 
os elementos dos autos, no que tange ao Procedimento n. 0060.00106136/2020-61 (notas de empenho 
2020NE03524, 2020NE04018 e 2020NE04019); ao Procedimento n. 0060.00159341/2020-29 (nota de empenho 
2020NE03964); e aos Procedimentos n. 00060-00173692/2020-42 e n. 00060-00180684/2020-52 (fonte pagadora 
de código 138), há indicação de rubrica orçamentária vinculada aos cofres da União, particularmente ao Sistema 
Único de Saúde, de modo que as decisões das instâncias ordinárias vão de encontro aos critérios consagrados nas 
decisões do TCU e desta Corte Superior. 5. Mesmo identificada a incompetência do Juízo distrital, os atos 
praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como 
competente decida sobre a sua convalidação ou revogação, sendo o caso de invocar-se a assim chamada teoria do 
juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por juízo que, à época, aparentava ser 
competente para exercer jurisdição no feito. 6. Ao menos com o olhar contemporâneo ao julgamento deste writ, já 
com uma situação consolidada no tempo, inviável identificar-se motivo para anular ab initio, tal qual pretendido, 
a ação penal que transcorreu perante juízo criminal distrital, visto que, até o julgamento do caso pelo TCU, em 
2/9/2020, não se revelava claramente a atribuição para o controle externo, até porque a Lei n. 13.979/2020, com 
base na qual foi realizado o procedimento licitatório em questão, não definiu, em seu art. 4º-K, a atribuição dos 
órgãos de controle. 7. Recurso provido para reconhecer a incompetência da 5ª Vara Criminal da Circunscrição 
Judiciária Especial de Brasília–DF para processar e julgar a Ação Penal n. 0730627-73.2020.8.07.0001, devendo 
os autos ser remetidos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo natural da causa decidir sobre a convalidação dos atos 
processuais.” 
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problema de desenho legislativo e de execução consistente de política pública. 

Além disso, o Presidente da República vetou uma série de dispositivos. Um deles 

impedia a União de executar garantias e contragarantias no âmbito do processo de 

reestruturação das dívidas subnacionais com os credores internos e externos, quando a 

renegociação tivesse sido inviabilizada por culpa exclusiva da instituição credora. A propósito, 

essa norma foi glosada por violar o interesse público, dado que abriria a possibilidade de o 

Estado brasileiro incorrer em default. Outro dispositivo excepcionava, em sede de contrapeso 

da constrição orçamentária, os servidores públicos civis e militares que, grosso modo, atuassem 

nas áreas de segurança, saúde, ensino e limpeza urbana, desde que diretamente envolvidos no 

combate à pandemia. Assim, o intento de exceção também foi infirmado, ao fundamento de 

alterar a economia potencial estimada com a redução das despesas com pessoal. 

A título de conclusão, repisa-se a premissa inicial de que as medidas financeiras 

contidas na LC 173/2020 devem ser encaradas como excepcionais, por isso esse processo 

merece consideração doutrinária apartada das demais renegociações de dívidas dos Estados. 

Isso porque estas têm como metas, em regra, reformas estruturais e o redesenho do pacto 

federativo, movendo-se de acordo com uma trajetória de dependência renitente na tradição 

constitucional brasileira, enquanto a principal preocupação da lei mais recente foi reagir a 

circunstância conjuntural, em alguma medida inédita em termos recentes. Nessa linha, 

demonstrou-se indispensável certa colaboração financeira entre as unidades federadas da 

federação para coordenar os esforços econômico-administrativos reputados necessários. 

Em termos mais diretos, passada a emergência constitucional (ou antes mesmo disso), 

volta ao centro do debate público o mal-estar do federalismo financeiro brasileiro, cujo 

epifenômeno é a série de dívidas públicas dos entes subnacionais formalizadas em contratos 

celebrados entre eles e a União. Justamente por isso, a judicialização do tema é estratégia 

regular do arsenal dos representantes e técnicos das múltiplas esferas governamentais.  

Como ilustração, verifica-se argumento da CONOF, da Câmara dos Deputados, segundo 

o qual o veto presidencial ao § 6º do art. 8º da LC 173 continha motivação inadequada, porque 

enfraquece o propósito legal de suspensão do pagamento de prestações referentes a 

empréstimos estaduais garantidos pela União e, além disso, o STF tem deferido reiteradamente 

tutelas de urgência contra os bloqueios federais nas contas públicas subnacionais, então melhor 

seria a previsão legal ao recurso ao Judiciário presumivelmente mais oneroso ao Tesouro 

nacional, por independer de culpabilização , remanescendo o prazo de suspensão em aberto.240 

                                                      
240 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. CONSULTORIA DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA. Idem, p. 8. 
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Apesar de os vetos terem sido mantidos, o ponto argumentativo é interessante para mostrar a 

presença, efetiva ou potencial, do STF na dinâmica do endividamento público, inclusive para 

provocar resultados políticos no sistema federal mutuamente desvantajosos aos litigantes. 

2.1.6. O retorno da responsabilidade fiscal e do equilíbrio das contas públicas? (2021-) 

No último mês do exercício de 2020, com o fim da vigência do orçamento de guerra da 

EC 106/2020 e o desejo expresso pelas lideranças políticas e econômicas nacionais  de retomada 

de uma agenda de reformas, a ideia do Plano Mansueto reemergiu por meio do supracitado PLP 

101/2020. Esse projeto teve iniciativa do Relator do plano primevo (deputado federal Pedro 

Paulo), que o justificou pela maturidade do debate logrado desde 2019. Isso ocorreu ainda em 

abril desse ano, e a conversão do projeto de iniciativa presidencial na LC 173, em maio. Porém, 

aquele não recebeu andamento até final de outubro, quando se imprimiu regime de tramitação 

prioritária. Em 08 de dezembro, aprovou-se em Plenário requerimento do Deputado Arthur Lira 

(parlamentar à época postulante à Presidência dessa Casa legislativa, com apoio do Executivo) 

para o regime de urgência, suprimindo-se a discussão nas comissões e submetendo-o a parecer 

e posterior deliberação plenária. Da lavra do Deputado Mauro Benevides (coordenador da área 

econômica da campanha do terceiro candidato mais votado do prélio presidencial, Ciro Gomes), 

o parecer foi apresentado em três sessões, sendo a última dia 15 desse mês, momento em que o 

projeto foi aprovado em turno único, após a rejeição de destaques e emendas, com o apoio 

médio de 3/5 e quórum máximo de 85% da Câmara. Remetido ao Senado Federal no mesmo 

dia, esse imprimiu urgência a ponto de permitir sua aprovação ainda dia 15 de dezembro, com 

o apoio de quase 70% da Casa e quórum de igual percentual.  

Na mesma data, o PLP 101/2020 foi enviado à sanção presidencial,  tendo sido 

promulgado em 13 de janeiro de 2021, sob a forma da LC 178/2021. Antes disso, em 16 de 

dezembro, o Secretário Especial da Fazenda, do Ministério da Economia, concedeu coletiva de 

imprensa, juntamente com os relatores congressuais, para explicar e comemorar a legislação. 

Por oportuno, considerou-a bem desenhada, com os incentivos corretos, e estimar seu impacto 

em R$ 217 bi.241 

A despeito disso, em 22 de janeiro de 2021, 18 secretários estaduais de Fazenda 

subscreveram carta ao Congresso Nacional pela qual pediram a suspensão do pagamento de 

                                                      
241 BRASIL. Secretário especial da Fazenda comenda aprovação do Projeto de Lei Complementar n. 101/20. 
16 de dezembro de 2020. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro-
1/secretario-especial-de-fazenda-comenta-aprovacao-do-projeto-de-lei-complementar-no-101-20. Acesso em: 29 
de janeiro de 2021. 



129 

129 

precatórios e das dívidas estaduais com a União, bancos públicos e organismos internacionais 

a fim de combater a segunda onda da pandemia. A clivagem regional quanto ao endividamento 

público subnacional reflete-se diretamente em quem não assinou a carta, tendo em vista que 

todos os entes do Norte e do Nordeste a assinaram, conquanto, do Centro-Oeste, somente o 

Mato Grosso do Sul,  e do Sul, apenas o Paraná, e nenhuma pessoa política da Região Sudeste. 

Ou seja, os detentores de 82% da dívida consolidada dos estados não requereram a suspensão 

da dívida juntamente com a prorrogação do auxílio emergencial. De todo modo, o mal-estar 

financeiro do federalismo brasileiro persiste. Assim, não nos parece que os conflitos e, por 

consequência, a litigiosidade serão reduzidos no curto ou médio prazo. 

Posta a questão política subjacente à LC 178/2021, as inovações legais não foram de 

menor monta. Isso porque as lideranças políticas e técnico-econômicas da alçada federal 

escolheram por alterar substancialmente o regime jurídico do endividamento público 

subnacional, o que se verifica pela adição, modificação e supressão de normas constantes em 

toda legislação relevante (LC 101/2000, 148/2014, 151/2015 156/2016, 159/2017 e 173/2020, 

Lei 9.496/1997 e MP 2.192/70/2001). Nesse sentido, esta subseção pretende responder a duas 

perguntas. Primeiro, como elas o fizeram? Segundo, ao fim, o que vale agora? Registra-se que 

o enfoque remanesce centrado nas relações federativas, permitindo-se a passagem 

argumentativa ao largo de temas relevantes, no entanto não diretamente pertinentes ao problema 

desta tese. 

De saída, trabalha-se com a estrutura normativa da LC 178/2021, pois essa divide-se em 

seis capítulos. O primeiro dedica-se à promoção da transparência e do equilíbrio fiscal. Isso 

seria realizável mediante um Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PATF), 

em substituição ao PAF da LC 148/2014. Estabelecido o PATF, uma vez que se tornou 

condicionante da pactuação seguinte, há um Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PPEF) 

entre a unidade federada pleiteante e o governo federal. Ademais, o PATF seria igual condição 

para adesão ao novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF 2) e qualquer repactuação da dívida 

pública federativa, desde a Lei 9.496/1997 até a LC 156/2016.242 Essas medidas financeiras 

                                                      
242 Com base na experiência do RRF 1 e no Plano Mansueto, o PPEF celebrado por cada ente subnacional com a 
União deve prever a implementação de pelo menos três medidas dentre as oito constantes do art. 2º, § 1º, da LC 
159/2017, quais sejam: (i) alienação de participação societária em estatais ou concessão de serviços; (ii) 
conformidade previdenciária às regras do Regime Próprio da Previdência Social da União; (iii) instituição de 
previdência complementar aos servidores estaduais; (iv) conformidade administrativa às regras do regime jurídico 
dos servidores federais ou (v) à gestão centralizada dos recursos públicos no âmbito do Poder Executivo (unicidade 
de tesouraria); (vi) promoção periódica de leilões de pagamento referentes aos fornecedores e prestadores da 
Administração,  bem como a adoção de austeridade fiscal, seja pela (vii) limitação do crescimento anual das 
despesas primárias ao IPCA, seja pela (viii) redução em pelo menos 20% dos incentivos e benefícios fiscais não 
condicionados, tampouco aprovados pelo Confaz. Além de comprovar o cumprimento de medidas administrativas 
e legislativas necessárias  para viabilizar a medida escolhida, a LC 178/2021 prevê que uma das três deve 
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possuem caráter cumulativo, e não excludente, ao PAF da Lei 9.496/1997.  

O segundo capítulo da lei refere-se às mudanças nos contratos de refinanciamento da 

União, de modo a instituir a política de limitação individualizada de acesso ao crédito da pessoa 

política pleiteante, de acordo com a CAPAG apurada pela STN. Por outro lado, refundaram-se 

as medidas financeiras tratadas no PAF da Lei 9.496/1997 e no Plano de Auxílio aos estados 

da LC 156/2016.243  

O terceiro capítulo da LC 178/2021 consiste em alterações do Regime de Recuperação 

Fiscal da LC 159/2017, de maneira a corrigir a experiência do Rio de Janeiro e tornar possível 

a entrada pelo procedimento legal dos demais estados que se encontram no RRF por força de 

decisões do STF (Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás). As modificações foram 

substantivas, a ponto de o próprio Legislador tratar o regime descrito em subseção anterior 

como se fosse entidade distinta, apesar da idêntica nomenclatura. Portanto, a partir disso, esta 

tese refere-se ao sistema originário como RRF 1 e ao atual como RRF 2. Quer-se acreditar que 

parcela das alterações foi motivada pela inefetividade ou por dificuldades práticas da 

administração do RRF em relação à experiência federativa de 2017 até 2020 ou pelo 

reconhecimento da possibilidade de melhoria no desenho da sistemática de controle federal do 

endividamento público subnacional. O quarto capítulo da LC 178/2021 refere-se a medidas de 

reforço à responsabilidade fiscal.244  

                                                      

necessariamente mimetizar as políticas de controle ou de corte de gastos públicos da União, notadamente a 
instituição de teto de gastos (item vii), ou endereçar as despesas com pessoal (item iv) ou encargos de caráter 
previdenciário (itens ii e iii). 
243 Fixado 30 jun.  2021 como marco final de subscrição do aditivo ou de conclusão da transição, os auxílios da 
União foram (a) a dispensa dos encargos moratórios contratuais previstos no refinanciamento e apurados até julho 
de 2016 ou fruto de decisões judiciais deferidas com base na mesma data, (b) a liberação da utilização dos recursos 
em quaisquer despesas e (c) a incorporação das dívidas do PROES. A LC 178/2021 também submeteu à 
possibilidade de negociação vertida em termo aditivo a desconsideração ou a atenuação das sanções ensejadas pelo 
descumprimento da LC 156/2016, isto é, (d) a substituição de penalidades decorrentes do descumprimento do teto 
de gastos estadual, (e) a incorporação, com encargos, no saldo devedor principal dos valores inadimplidos relativos 
à redução extraordinária da parcela mensal ocorrida entre os meses de julho de 2016 a junho de 2018 e (f) o óbice 
legal dirigido à União até 30 jun.  2021 de aplicar penalidades ou exigir a restituição em razão do descumprimento 
do teto de gastos. Para permitir esses benefícios, mais uma vez autorizou-se a inobservância dos requisitos legais 
previstos na LRF. Como contrapartidas no bojo do PPEF, exigiu-se dos Estados inseridos no regime da LC 
156/2016 a prolongação de seus tetos de gastos aos exercícios de 2021 a 2023, sendo que se excluíram dessa 
limitação as transferências voluntárias recebidas da União e, em relação a gastos em saúde e educação, eventual 
diferença entre as bases do orçamento mínimo social nas áreas e a variação do IPCA. Acerca da última exceção, 
sabe-se que os Estados aplicam anualmente em saúde (art. 7º da LC 141/2012) 12% de sua arrecadação de receitas 
tributárias e transferidas  e 20% em educação (art. 3º da Lei 14.113/2020), logo a decisão do Legislador foi por 
excepcionar do teto de gastos as despesas obrigatoriamente realizadas na hipótese de a variância da arrecadação 
do Estado suplantar a da inflação. Isso serve para apaziguar as críticas de descentralização por ausência (repasse 
de encargos pela União ao estado sem os respectivos fundos) e não comprimir, ainda mais, a margem fiscal para 
realização de despesas discricionárias. 
244 Trata-se, por um lado, basicamente de um regime normativo para readequação das despesas com pessoal aos 
limites legais, à razão de redução do excesso em dez pontos percentuais a cada exercício financeiro, a partir de 
2023 até o limite de 2032. Por outro lado, houve uma série de alterações na LRF, notadamente nas disposições 
sobre gastos com pessoal e previdenciários, bem como acerca de restrições às operações de crédito, como, por 
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O derradeiro capítulo da LC 178/2021 consiste em múltiplas disposições finais e 

transitórias. Merecedoras de destaque jurídico-financeiro, há autorizações genéricas à União 

para promover ajustes contratuais da dívida federativa – o que tornará pouco crível a alegação 

de impossibilidade jurídica da autocomposição em juízo por força da indisponibilidade do 

interesse público – e maior recurso ao sistema financeiro nacional para gerir o endividamento 

público subnacional, tanto pela securitização das dívidas quanto pela autorização da delegação 

dos poderes e interesses da União ao Banco do Brasil, o que demandaria cuidado em termos de 

riscos regulatórios a esse sistema. 

Último tema digno de nota refere-se à redistribuição de poderes proposta pela LC 

178/2021 entre os atores e as instituições em matéria de gestão e de controle da dívida pública 

federativa. Em termos diretos, a lei promove, no plano federal, uma concentração de 

competências no Poder Executivo, em geral, e na Secretaria do Tesouro Nacional, em 

particular, em detrimento do intento de alijar o STF do processo e minimizar a importância do 

Senado Federal. No plano estadual, intenta-se a tonificação do Conselho de Supervisão (CS) 

do RRF 2,245 conforme descrição minuciosa e analítica de suas atribuições e prerrogativas 

administrativas.246 Informa-se, a esse respeito, o ajuizamento da ADI 6.844, de relatoria da 

                                                      

exemplo, a possibilidade de o ente contratante alterar a finalidade do instrumento, desde que o faça por lei 
orçamentária e demonstre a relação de custo-benefício. Ademais, adicionaram-se normas à fase de prestação e 
julgamento de contas do orçamento público, seja para obrigar os estados e municípios a encaminharem suas contas 
até 31 de maio do exercício subsequente, sob pena de obstar a contratação de operações de crédito e receber 
transferências voluntárias, seja para vincular os controles interno e externo dos entes federados à padronização 
metodológica contábil editada pelo Conselho de Gestão Fiscal, a qual– é suprida pela STN na hipótese de 
inexistência desse órgão. 
245 O CS é composto por um representante de cada um dos contratantes e um terceiro membro indicado pelo TCU. 
Na prática, em consonância às prescrições da LC 178/2021, o CS possuirá poderes equiparáveis ao Parquet (v.g. 
requisição de documentos e aparato estatal) e às Cortes de Contas (v.g. sustação de atos administrativos), assim 
terá efetivamente condições para vetar iniciativas dos governadores, situação essa que certamente gerará atritos na 
separação dos poderes e no federalismo. Por outro lado, as iniciativas do CS tendencialmente entrará em choque 
com a autonomia financeira dos demais poderes estaduais e órgãos autônomos. 
246 Chega-se ao ponto de indicar no art. 6º, § 1º, da LC 159/2017, com redação dada pela LC 178/2021, que os 
membros titulares do Conselho de Supervisão serão investidos em cargo em comissão do Grupo-Direção ou 
Assessoramento Superiores (DAS) de nível 6, em regime de dedicação exclusiva. Para os não iniciados em 
funcionalismo federal, cuida-se do cargo que ocupa o próprio Secretário do Tesouro Nacional e os demais 
Secretários Especiais adjuntos na atual configuração concentrada do Ministério da Economia, ou seja, o segundo 
escalão do governo federal, ao preço de quase R$ 17.000. Não se discute a gravidade das atribuições envolvidas e 
do merecimento dos servidores que as ocuparão, assim como a necessidade de dedicação integral às incumbências 
previstas em lei. Os problemas são dois: (i) trata-se de uma demanda funcional acolhida pelos senhores deputados 
e senadores que certamente beneficiará os quadros da STN e do TCU, a discussão insuperável no Estado brasileiro 
parece ser a frequente coincidência entre interesses institucionais e corporativos; e (ii) sob a perspectiva do governo 
federal, torna-se pouco defensável a prioridade de alocação de cargos e recursos, quando, nos termos do art. 67 da 
LRF,  se está em omissão legislativa quanto ao Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos 
os poderes e esferas governamentais. A mesma crítica pode ser repetida em relação ao pagamento de faturas pela 
STN referentes à participação do Brasil em foros, grupos e iniciativas internacionais, nos termos dos arts. 24 e 25 
da LC 178/2021, isto é, um problema de prioridade alocativa, haja vista que, na última década, o Brasil tem falhado 
sistematicamente em cumprir suas obrigações de custeio de organismos internacionais do qual faz parte, incluídos 
aqueles vinculados às Organizações das Nações Unidas (ONU). Assim 
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Ministra Rosa Weber, por parte do PGR, em face de a composição do CS abranger um auditor 

federal de controle externo do quadro do TCU, sob o fundamento de afronta à autonomia 

administrativa e à reserva de iniciativa da Corte de Contas. 

Em evidente sanha legiferante que nos acomete nos últimos anos, quanto à atividade 

financeira do Estado, em que as constrições são transladas para o próximo mandato presidencial 

e, no caso de serem presentes, a credibilidade em seus cumprimentos é abalada por exceções, 

veio a lume, em 15 de abril de 2021, a LC 180/2021, a qual retirou Universidades Federais 

recentemente criadas e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares das limitações de 

admissão de pessoal vigorante até o fim do exercício de 2021. Para além do casuísmo e da 

banalização do instituto da lei complementar em matéria de direito financeiro, não há maior 

impacto da legislação em comento no problema desta tese, cumprindo-se apenas noticiá-la. 

A título de avaliação crítica e por dizer respeito diretamente ao objeto desta pesquisa, 

demonstra-se necessário examinar como a LC 178/2021 visou afastar interferências do 

Judiciário, especialmente do STF, na gestão do endividamento público subnacional. A primeira 

medida foi reiterar o que já previsto nas renegociações desde a LC 156/2016: colocar como 

condição para celebração de aditivo contratual a desistência das ações judiciais relacionadas à 

dívida federativa por parte dos estados. A segunda medida foi permitir a renegociação da dívida 

de todos os valores inadimplidos em razão de decisões judiciais, incorporados ao saldo devedor 

e dispensando-os de encargos moratórios parcialmente ou integralmente. De outro lado, tornou 

comportamento vedado ao ente contratante a propositura de ações judiciais sobre o tema. 

Inovação positiva consistiu em refinanciar, em contratos específicos celebrados entre União e 

os estados, as inadimplências amparadas por provimento jurisdicional em ações ajuizadas até 

2019, em condições contratuais idênticas da dívida renegociada. Em relação ao marcos 

temporais,  uma ponderação cabível é que beira ao casuísmo a falta de uniformidade dos 

diferentes prazos para desistir das ações e dos termos finais tolerados. Isso certamente produz 

litigância por parte dos entes não beneficiados, os quais amiúde procuram o STF em busca de 

interpretação analógica retrospectiva. Em nossa leitura, cuida-se do equívoco de priorizar, 

como estratégia regulatória, a conjuntura fiscal, em detrimento da estrutura. 

Por outro lado, inovação negativa reside na extinção do RRF 2 no caso de propositura 

de demanda sobre dívida federativa, seguida pela vedação de cinco anos às garantias da União. 

Duas críticas são prontamente formuláveis. Primeiro, a estratégia não parece promissora em 

termos pragmáticos, como tem sido demonstrado repetidas vezes no curso do último lustro, seja 

porque compete ao próprio STF avaliar, em questão incidental ou principal, a 

constitucionalidade dessas normas, à luz do acesso à Justiça, o que tem gerado resultados 
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irregulares pelo fato de o Tribunal ter sistematicamente deferido tutelas jurisdicionais para 

obrigar a União a realizar uma série de condutas contratuais e de garantia em operações de 

crédito. Devidamente provocada pelos estados e convencida de que está diante de lesão a 

direitos fundamentais, é pouco crível que a Corte  irá declarar-se incompetente para apreciar os 

litígios federativos, em deferência à expertise técnico-decisória da STN ou do Conselho de 

Supervisão. Segundo, a estratégia é desproporcional e, por isso, pouco plausível quanto aos 

objetivos visados, dado que basta olhar para o acervo processual do STF para inferir a baixa 

probabilidade de um Estado em recuperação fiscal e a União não litigarem no curso de nove 

exercícios financeiros (vigência máxima da RRF 2), quanto mais nos trinta anos de 

alongamento concedidos aos contratos da dívida federativa. Igualmente, não restam 

equacionados os riscos contratuais protegidos da alternância de poderes na chefia dos entes 

estaduais, o que tendencialmente ocasionará novos ciclos de macrolitigância financeira. 

 Logo, a mudança de foco congressual desde a Corte para o ente estadual, buscando 

dissuadi-lo do litígio mediante uma sanção especialmente grave, não parece ser a solução 

definitiva ou mais acertada, sob as luzes do federalismo cooperativo fiscal atualmente 

positivado no texto constitucional. Em síntese, teme-se que a idealidade do czar da dívida 

pública federativa recaia em algo mais próximo dos “rois fainéants” merovíngios247 – os quais 

reinavam, mas não governavam. 

Por conta dessas dificuldades na arquitetura normativa desenhada para a gestão e o 

controle do endividamento público subnacional, defende-se a construção de um caminho 

alternativo mais factível e dialógico para balizar o relacionamento entre todos os agentes 

relevantes, pressupondo-se o reconhecimento de que o sistema desenhado tem natureza não 

equilibrada ou instável e que cada ator possui círculo próprio de competência. 

  

                                                      
247 Não se desconhece, a propósito, que a imagem desses monarcas gauleses foi construída pelos imperadores 
sucessores da linhagem carolíngia com o intuito manifestamente de deturpação, contudo se cuida de um adjetivo 
que se protraiu na história, a ponto de ainda hoje ser utilizado no ideário político francês para desqualificar os 
adversários. Breve história desses reis pode ser encontrada em: BARTHÉLÉMY, Charles. Les Rois Fainéants. 
[S.l.]: Editions Saint Sebastien, 2016. 
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2.2 Por que? Os fins abertos do federalismo fiscal e as disputas pela dívida federativa 

“entre a dívida externa 
e a dúvida interna 
meu coração 
comercial 

          alterna”248 

(Paulo Leminski) 

Em relação ao processo de elaboração da ordem constitucional vigente, os conflitos 

horizontais do federalismo fiscal devem ser particularmente levados a sério. Afinal, pode-se 

afirmar que as desigualdades regionais e o equilíbrio financeiro entre as esferas de governo 

foram temas de bastante polarização nos trabalhos da Comissão do Sistema Tributário, 

Orçamento e Finanças e da Comissão de Organização do Estado da Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987-1988. Nesse sentido, o regionalismo e a respectiva busca por recursos 

públicos e poder representaram relevante fator de clivagem entre os constituintes no passado e, 

hodiernamente, entre as lideranças públicas, para além de quaisquer outras considerações, 

como, por exemplo, de índole partidária ou ideológica.249 No processo constituinte, a pauta 

federativa não foi marcada por particular mobilização cívica, a ponto de parcela da literatura 

concluir tratar-se de agenda restrita às elites políticas de bases nacional e regional.250  

Em termos gerais, o resultado da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 

representou um “novo federalismo,” isto é, arranjo marcado por significativa descentralização, 

baseada, por sua vez, em premissas normativas, e não propriamente empíricas ou socialmente 

consensuais. De acordo com Celina Souza, essa decisão constituinte em favor da reformulação 

da forma do Estado decorreu de fatores endógenos e exógenos: (i) a ausência de preocupações 

nacionais, como a promoção de serviços públicos uniformes ou o controle do endividamento 

estadual, na pauta da agenda de transição democrática; (ii) a clivagem entre o Legislativo e o 

Executivo, marcada pela ausência de legitimidade, a resistência às perdas fiscais por parte do 

governo federal e a visão superestimada dos constituintes acerca da capacidade financeira da 

União; e (iii) idiossincrasias do corpo legislativo, tendo em vista o baixo grau de instrução dos 

parlamentares em geral relação às questões fiscais, incentivos à predileção de interesses 

                                                      
248 I.C. LEMINSKI, Paulo. Caprichos & Relaxos. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 33. 
249 DORNELLES, Francisco. O sistema tributário da Constituição de 1988. In: DANTAS, Bruno et al. 
Constituição de 1988: o Brasil 20 anos depois. Brasília: Senado Federal, 2008. 
250 GOULART, Jefferson O. Processo constituinte e arranjo federativo. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, 
São Paulo, n. 88, p. 185-215, 2013. p. 200-202. 



135 

135 

eleitorais paroquiais e biografias ligadas a cargos políticos da estrutura regional ou local.251 

A descentralização torna-se, ainda, compreendida por meio de dissonâncias expressas 

nos partidos políticos sobre o melhor papel do governo central, além de competições inter e 

suprapartidárias e das divisões regionais sobre temas diversos.252 Ademais, entende-se que a 

manutenção da unidade nacional, sem caráter disruptivo, na presença de desigualdades 

regionais – que denotem uma cisão entre unidades federadas pobres e ricas –, é componente 

central do desenho das instituições políticas brasileiras, cuja garantia de equilíbrio emana tanto 

de um sentimento consolidado e comunitário de nação quanto da desconfiança no compromisso 

das elites políticas locais com os direitos dos cidadãos253 ou, o que é mais relevante para a 

corrente tese, a sustentabilidade financeira dos governos. 

Sob o ponto de vista fiscal, esses dados influíram na concepção de uma engenharia 

institucional na qual os persistentes confrontos regionais foram evitados no processo 

constituinte, principalmente por alocações de recursos favoráveis aos entes locais pobres e 

ricos, em desfavor da unidade federada central, além de soluções de compromisso consistentes 

em transladar para a política ordinária o equacionamento de diversos aspectos do federalismo 

financeiro. Quanto à descentralização de recursos desde a União aos estados e municípios, 

notou-se, por um lado, um sistema tributário no qual houve aumento da base de cálculo do 

ICMS, mantendo a maior parcela da arrecadação no Estado onde os contribuintes produtores 

encontram-se sediados, o que atendia às jurisdições ricas. De outro lado, a sustentabilidade 

financeira dos entes federados fundou-se progressivamente mais nas transferências 

constitucionais e obrigatórias de recursos, notadamente via fundos contábeis, e não na 

arrecadação de receitas próprias, o que satisfez as jurisdições pobres. Isso por conta do temor 

constituinte tanto em relação à escassez da atividade econômica nos respectivos territórios 

quanto à ausência de força política de prefeitos e governadores para garantir a cobrança de 

tributos em patamares adequados.254  

Enfim, pode-se sumariar, na qualidade de item prioritário da agenda constituinte, a 

questão da descentralização, ao funcionar pela lógica de mais poder e recursos para estados e 

municípios. “Nesse sentido, no plano financeiro, contava com o apoio de governadores, 

                                                      
251 SOUZA, Celina. Federalismo e descentralização na Constituição de 1988: processo decisório, conflitos e 
alianças. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 44, n. 33, p. 513-560, 2001. p. 546. 
252 SOUZA, Celina. Federalismo e descentralização na Constituição de 1988: processo decisório, conflitos e 
alianças. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 44, n. 33, p. 513-560, 2001. p. 529. 
ARRECTHE, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: FGV/Fiocruz, 2012. 
p. 15-16. 
254 SOUZA, Celina. Federalismo e descentralização na Constituição de 1988: processo decisório, conflitos e 
alianças. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 44, n. 33, p. 513-560, 2001. p. 537. 
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prefeitos, vereadores e de boa parte dos deputados, preocupados em garantir mais recursos para 

suas regiões e Estados”.255 Por outro lado, com as crises fiscais vivenciadas na década de 1990, 

houve nova recentralização dos recursos e poderes de conjuntura em torno do governo federal, 

a partir de significativas reformas de índole constitucional, legal e institucional.  

Posto isso, assume-se como premissa de raciocínio que o “preço da ederação” reside 

em toda e qualquer unidade federada aceitar arranjos federativos eventualmente e 

pontualmente desfavoráveis, obtidos em processo de barganha política com regras 

previamente estabelecidas, desde que, no âmbito global, o pacto federativo remanesça 

vantajoso à totalidade dos entes constituintes.  

Contudo, na prática política e constitucional, o que se observa é uma fonte de conflitos 

permanente entre as unidades federadas quanto à alocação de recursos públicos e ao rateio 

territorial das receitas públicas, a ponto ser possível identificar relacionamento desordenado e 

predatório da União e dos estados, de parte a parte. No âmbito da Comissão de Especialistas 

sobre o Sistema Federativo – instituída no Senado Federal em 2012, sob a presidência de Nelson 

Jobim, com encerramento dos trabalhos em 2015 –, voltada a diagnosticar e apresentar reformas 

constitucionais e legais sobre o tema, identificaram-se quatro pautas prioritárias: (i) guerra 

fiscal do ICMS; (ii) critérios de rateio do FPE; (iii) definição e rateio das receitas decorrentes 

da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos; e (iv) revisão das regras para 

amortização da dívida contratada pelos estados e municípios com a União. Nesse contexto, os 

especialistas nomeados sugeriram que as proposições fossem apreciadas em conjunto, de modo 

que eventuais perdas fossem mitigadas com ganhos em outras, mediante compensações 

cruzadas, bem como fossem informadas por regimes de transição, evitando repercussões 

abruptas nas finanças dos entes federados. Além disso, propuseram que se perseguissem os 

objetivos de desconcentração das receitas públicas, em favor das unidades com menor 

capacidade fiscal, e de prevenção de litígios fiscais federativos, notadamente aqueles 

decorrentes de competição nociva. Como desafio da Comissão, restava a inarredável aritmética, 

isto é, sem dinheiro não se governa, assim o desejo por mais recursos é legítimo, porém, para 

que um Estado ganhe, outro Estado ou a União precisa perder. Implícito a isso, o ônus pode ser 

repassado aos contribuintes, como se percebe da trajetória de majoração da carga tributária sob 

a égide da constituição de 1988. Com esteio nos quatro itens prioritários, buscou-se prover 

cenários macroeconômicos para verificar quem venceria ou perderia em cada reforma e até que 

                                                      
255 LEME, Heládio José de Campos. O federalismo na Constituição de 1988: representação política e a 
distribuição de recursos tributários. 1992. 202 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1992. p. 49. 
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ponto ganhos e perdas se equalizariam, sendo que análise de Alexandre Rocha,256 pautada em 

nota informativa produzida à época por Marcos Mendes,257 aportou constatação que sumariza 

os ganhadores (até 70% de fluxo na RCL) e perdedores (até 10% de perda na RCL), de acordo 

com as mencionadas pautas prioritárias da Comissão – FPE, ICMS, petróleo e renegociação da 

dívida federativa, conforme sintetizado na Tabela 1 a seguir.  

  

                                                      
256 ROCHA, Carlos Alexandre Amorim. O (des)pacto federativo brasileiro. In: SILVA, Rafael Silveira e (org.). 
30 anos da Constituição: evolução, desafios e perspectivas para o futuro. Brasília: Senado Federal, 2018. p. 136-
165. 
257 Versão atualizada do argumento deste economista está posta em: MENDES, Marcos. Por que é difícil fazer 
reformas econômicas no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. cap. 4-5. (E-book). 
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Tabela 1 - Ganhos e Perdas das Reformas do FPE, ICMS, Participação do Petróleo e Renegociação 
da Dívida Estadual (em R$ milhões) 

UF FPE ICMS PETRO DÍVIDA TOTAL RCL TOTAL/RCL 

AC -197 157 150 30 139 2.976 +5% 

AL 761 283 152 156 1.352 4.801 +28% 

AM 935 -6.436 -108 29 -5.581 7.918 -70% 

AP -412 104 149 2 -157 2.721 -6% 

BA -1.679 -528 214 179 -1.815 19.227 -9% 

CE -944 845 307 65 273 10.966 2% 

DF 354 1.297 30 41 1.722 12.860 13% 

ES 46 -2.822 -592 27 -3.341 9.773 -34% 

GO 689 -1.950 124 256 -881 12.639 -7% 

MA -590 1.242 316 76 1.044 8.065 13% 

MG -993 2.489 195 1.485 3.176 37.284 9% 

MS 1.055 -1.582 58 136 -333 5.994 -6% 

MT 498 -371 101 63 291 7.820 4% 

PA 123 1.282 267 44 1.717 10.426 16% 

PB 145 206 209 30 590 5.993 10% 

PE -941 783 302 114 258 14.549 2% 

PI 1.284 605 189 57 2.135 5.050 42% 

PR -505 660 126 300 581 19.713 3% 

RJ 228 5.586 -3187 1.148 3.775 39.268 10% 

RN 8 803 -34 16 793 5.916 13% 

RO 62 191 123 45 421 4.481 9% 

RR 131 76 108 -5 311 2.323 13% 

RS -183 291 103 940 1.150 21.928 5% 

SC 275 -1.892 56 126 -1.435 13.791 -10% 

SE -555 361 40 43 -111 4.914 -2% 

SP 1.131 -1.891 412 3.156 2.807 106.633 3% 

TO -727 201 190 19 -318 4.549 -7% 

Fonte: Rocha, 2018, p. 147. 

  



139 

139 

A esse respeito, todos os quatro temas restaram judicializados no STF e permanecem 

inconclusos até a presente data. Após as decisões do Tribunal na ADI 875 e outras, de relatoria 

do Ministro Gilmar Mendes, o Congresso Nacional editou a LC 143/2013, na qual se 

mantiveram os critérios reconhecidos inconstitucionais pelo STF, sujeitando-se o FPE a uma 

transição de séculos rumo a uma situação mais consentânea ao equilíbrio socioeconômico 

federativo previsto no inciso II do art. 161 da Constituição da República de 1988. Então, o tema 

retornou à Corte por iniciativa do governador de Alagoas na ADI 5.096, movida contra essa lei, 

com relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 

Quanto à guerra fiscal do ICMS, vários foram os julgamentos produzidos pelo Tribunal 

em que se informaram incentivos e benefícios concedidos sem observância do rito regular no 

CONFAZ, bem como pende de deliberação a PSV 69. Nesse contexto, o Congresso Nacional 

editou a LC 160/2017, pela qual se permitiu a sobrevida de um a oito anos, segundo o setor 

econômico das renúncias concedidas, caso promovida seu registro junto ao Ministério da 

Fazenda, sendo que se busca reduzir esse montante em até 20% no prazo de três anos nas LCs 

159/2017 e 178/2021. A matéria retornou ao STF por iniciativa do governador do Amazonas 

na ADI 5.902, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em face da LC 160/2017. 

No tocante à participação dos estados nas receitas do petróleo, a legislação de regência 

foi objeto de sucessivas mudanças desde 2013 (Leis 12.783/2013, 13.023/2015, 13.608/2018), 

considerada ainda a alteração promovida pela Lei 12.734/2012 nas Leis 9.478/1997 e 

12.351/2010. Certo é que a partilha proposta nos arts. 48, 49, 49-A, 49-B e 49-C da Lei 

9.478/1997 está em disputa na ADI 4.917, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 

Enfim, como será visto no terceiro capítulo desta tese, com o devido vagar, todas as 

legislações que buscaram promover a repactuação da dívida federativa foram objeto de 

judicialização no STF, apesar de ser a única das reformas em que – ao menos em tese – não  

haveria estados perdedores no curto prazo, dado que o ônus fiscal restaria para a União. 

Conforme já argumentado, o problema dessa reforma macroeconômica encontra-se na 

concentração de recursos em entes estaduais já dotados de significativa capacidade fiscal e na 

inevitável redução no futuro das margens fiscais do governo federal e dos estaduais com o 

serviço da dívida. Com efeito, reduzindo-se, nas prioridades alocativas, o espaço para a 

promoção de investimentos, as transferências intergovernamentais ou, em forçado resumo, os 

direitos fundamentais, o que repercute diretamente nas possibilidades financeiras das futuras 

gerações. 

Além das pautas prioritárias da Comissão de Especialistas em Sistema Federativo, não 

foram poucos os casos judiciais que demandaram do STF arbitragem sobre a dimensão 
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financeira do federalismo. Discute-se, por exemplo, o suporte financeiro devido pela União aos 

demais entes no campo da saúde (ADI 5.595, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski) 

e da educação no FUNDEF (ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e acórdão 

redigido pelo Ministro Edson Fachin), Fundeb (v.g. ACO 3.079, de relatoria do Ministro 

Roberto Barroso) e salário-educação (ADPF 188, de relatoria do Ministro Edson Fachin).  

No universo dos incentivos fiscais concedidos a tributos partilhados, os casos remontam 

ao tema 42, sobre a partilha municipal do ICMS (RE 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo 

Lewandowski), perpassando o tema 653, acerca do FPM (RE 705.423, de relatoria do Ministro 

Edson Fachin), ambos da repercussão geral, até a ACO 758, de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio, que diz respeito ao imposto de renda que lastreia os programas de integração nacional 

e de redistribuição de terras e de estímulo à agroindústria do Norte e Nordeste. 

Diante desse quadro federativo matizado pela litigiosidade, argumenta-se que a atual 

forma de se abordar os litígios judiciais referentes ao federalismo fiscal não é adequada, 

tampouco o são as narrativas esboçadas pelo governo federal e os estaduais no que diz respeito 

ao endividamento público subnacional, porquanto de um lado subestimam o caráter analítico 

do texto constitucional nessa temática e não endereçam meios críveis para realizar acordos 

satisfatórios entre as unidades federadas e, de outro, apostam em linguagem adversarial e 

destrutiva, marca própria das lides processuais. A resultante é a dificuldade na formulação de 

uma visão nacional que encaminhe o Estado federal em uma direção de crescimento econômico 

com inclusão social em termos de finanças públicas e, juridicamente, promotor consistente de 

direitos fundamentais, sobretudo aqueles vocacionados a transformar a realidade constitucional 

em favor da diminuição da marginalização social e da pobreza e das atenuações das 

desigualdades regionais e sociais. Demonstra-se, portanto, imperativo ao direito financeiro 

proceder a uma nova significação dos diagnósticos e dos prognósticos, perpassando pelos 

instrumentos e  trajetórias constitucionalmente idôneos para aprender com os erros do passado 

e presentificar ações e arranjos tendentes a convergir ao futuro planejado. 

A despeito de as provocações da jurisdição constitucional e as inafastáveis prestações 

de tutela serem um dado inexorável ao federalismo hodierno, a gramática binária e pouco 

prospectiva dessa instância institucional termina por pouco contribuir para a atenuação das 

manifestações críticas da dimensão financeira do pacto federativo. Essa constatação é agravada 

pela incompletude informacional no momento da decisão, uma vez que os litigantes são pouco 

transparentes e consensuais diante do juízo em relação às suas contas públicas, por temerem 

enfraquecer seus argumentos jurídicos. 
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Em relação à abordagem dos conflitos federativos judicializados, o STF passa a ser visto 

pelos estados como locus deliberativo sobre o pacto federativo, especialmente naqueles arranjos 

institucionais e escolhas políticas que lhes são desfavoráveis sob a visão da financeira. Logo, 

justificam a opção por litigar as possibilidades criativas e resolutivas do controle de 

constitucionalidade, sem o correspondente ônus aos representantes eleitos e a responsabilização 

dos gestores públicos pelos órgãos de controle. O desvirtuamento do federalismo fiscal ocorre 

quando a Corte passa a ser utilizada como um caminho idôneo para a obtenção de espaço e, 

principalmente, de alívios fiscais no curto prazo, em detrimento de complicações financeiras 

futuras que ficam comprometidas pelos impactos socioeconômicos duradouros da 

irresponsabilidade presente e imediata. 

Por seu turno, a jurisdição constitucional é vista como fator de risco político e 

econômico por lideranças e burocratas do governo federal.258 Em outras palavras, mais próprias 

do Direito, torna-se fonte de insegurança jurídica para a conformação do federalismo fiscal em 

bases economicamente e socialmente sustentáveis. Na hipótese de as decisões do Tribunal 

serem favoráveis à União em litígios significativos do ponto de vista fiscal, o êxito no terreno 

judicial passa ser argumento justificador, no plano orçamentário, da existência de estruturas 

estatais afetas ao sistema de Justiça.259 O desvirtuamento ocorre quando qualquer resultado 

diverso da deferência judicial às escolhas dos Poderes Executivo e Legislativo da União em 

matéria de endividamento público subnacional passa a ser interpretado por estas autoridades 

                                                      
258 Indicativo relevante consiste na especificação das demandas judiciais como passivos contingentes no Anexo de 
Riscos Fiscais da LDO. No Anexo V da Lei 13.898/2019, consta a informação de que há 163 temas tributários 
com repercussão geral que tramitam no STF, os quais podem ocasionar algum risco ao Orçamento Fiscal da União. 
Assim, em um horizonte temporal de um quinquênio, a estimativa de impacto é da ordem de 1,14 trilhão somente 
em relação à administração direta, e de quase 1,53 trilhões, somadas todos os feitos que impactariam os 
Orçamentos Fiscal, de Estatais e da Seguridade Social do ente federal. Por sua vez, na mesma lei identificam-se 
as ações judiciais como risco fiscal relativo aos haveres e créditos atinentes aos entes federativos sob gestão da 
STN, ao lado da frustração de receitas em virtude do RRF e do não cumprimento das previsões de receitas. Haveria, 
portanto, 365 contratos geridos e 31 demandas judiciais, com impactos avaliados em R$ 26,2 bilhões, sendo essas 
operações de natureza financeira, cujos efeitos são sentidos no endividamento público federal. Igualmente, no 
âmbito do projeto de LOA de 2021, estima-se, somente no plano federal, o pagamento de R$ 55 bilhões em 
precatórios judiciais. 
259 No tocante à advocacia pública, veja-se propaganda da AGU de que as suas vitórias no STF no período de 
fevereiro a setembro de 2020 garantiram a “economia” (ou evitaram os prejuízos) de pelo menos R$ 630 bilhões 
à União: Vitórias da AGU no STF garantem economia de mais de R$ 600 bi aos cofres públicos. Gov.br. 19 de 
outubro de 2020. Disponível em: https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/vitorias-da-agu-no-stf-
garantem-economia-de-mais-de-r-600-bi-aos-cofres-publicos. Acesso em: 07 de fevereiro de 2021. De outro lado, 
é comum encontrar, nos diagnósticos do Poder Judiciário, alegação de seu caráter superavitário se cotejados os 
valores recuperados em execuções fiscais e as despesas públicas com esse aparato estatal: “Em 2019, foram 
recuperados cerca de R$ 47,9 bilhões como resultado dessas execuções, ou 62,7% de toda a receita do Judiciário 
no ano e um aumento de quase R$ 10 bilhões (26%), em particular, na Justiça Estadual, em que o aumento foi de 
R$ 9 bilhões. A Justiça Federal é a responsável pela maior parte das arrecadações, sendo o único ramo que retornou 
aos cofres públicos valor superior às suas despesas”. (BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça 
em números 2020: sumário executivo. Brasília: CNJ, 2020, p. 6) 
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como usurpação de competência e, por consequência, desprovido de legitimidade 

constitucional. 

Postas essas avaliações acerca do estado da arte federativo pelas lentes da atuação do 

STF, é conveniente um olhar também sobre as versões narrativas desenvolvidas pelos litigantes 

em juízo. Para esse intento, além de análise de conteúdo de suas manifestações processuais em 

petições iniciais, de amici curiae e em informações prestadas à Corte – a ser esmiuçada em 

espaço próprio no último capítulo desta tese –, recorremos a uma série de entrevistas livres e 

semidirigidas realizadas no contexto da corrente pesquisa junto a agentes públicos de formações 

jurídicas – do Poder Judiciário (STF e STJ) e das Advocacias Públicas (AGU, PGE e CONPEG) 

– e econômicas (STN, Sefaz e Comsefaz).  

Nesse sentido, alegações pouco produtivas ou cooperativas vertidas em juízos de valor 

foram comuns. Em apertado resumo das acusações ao lado oposto: haveria um paternalismo 

econômico, um formalismo jurídico e uma falta de sensibilidade social por parte da União, ao 

passo que seriam imputáveis aos estados comportamentos inconsequentes sob as perspectivas 

jurídicas, sociais e econômicas – no afã de transferir os ônus fiscais de seus equívocos no 

passado ao ente federal e buscar, pela via judicial, por não existir amparo legal, um regime 

jurídico híbrido com o “melhor dos mundos” (benefícios fiscais-financeiros da renegociação da 

dívida federativa sem o cumprimento de contrapartidas ao governo federal, e sem observar os  

limites do financeiramente possível) – além de uma insatisfação permanente e insaciável, ao 

insistir na litigância perante o STF, ainda que tenham recebido vultosos auxílios da década de 

1990 até o presente. 

Por outro lado, há crenças apologéticas (quando não utópicas) em relação a si. É dizer: 

a União seria obrigada a concorrer com recursos públicos em um problema não gerado por sua 

ação, restando fiadora do preço da federação, ainda que os estados não tenham seguido 

minimamente um receituário fiscal de disciplina e responsabilidade. Lado outro, os estados 

veem-se tolhidos dos instrumentos financeiros imprescindíveis para garantir o necessário 

desenvolvimento econômico regional ou estadual, ressentindo-se de tratamentos federais 

nacionalmente solidários e individualizados quanto às suas peculiaridades e dificuldades 

financeiras, sendo o Brasil uma “federação de fachada”. Nesse esquema desfavorável de 

centralização de recursos e descentralização de atribuições administrativas, as finanças dos 

entes estaduais estariam agrilhoadas pela ordenação fiscal federativa a ponto de não haver 

margem orçamentária para qualquer decisão política minimamente relevante e custosa, 

restando-lhes ordenar despesas “carimbadas” pela unidade federal e fazer um esforço sobre-

humano de conformidade com a austeridade fiscal exigida pelos resultados primários. 
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 Em meio a essa ambiência deflagrada, há o STF como árbitro das contendas federativas 

fiscais e o direito constitucional financeiro como meio de expressão. Decerto, a complexidade 

das sociedades hodiernas parece caminhar em direção a uma maior conformação das relações 

sociais pela linguagem jurídica, redundando em judicialização dos conflitos.  

No campo específico das garantias mútuas de crédito, estudo empírico recente 

comprovou que as iniciativas nesse mercado no Brasil e na Itália se apoiam menos na confiança 

interpessoal ou em normas sociais oriundas de relações intersubjetivas e mais na fidúcia de 

natureza institucional sustentada em normas jurídicas formais.260 Essa constatação é relevante 

para esta tese, porquanto há posições sólidas, no plano teórico, pela ênfase em política fiscal 

conduzida por regras261 e, no plano prático, a regulação da dívida federativa embasa-se 

eminentemente em regras positivadas no ordenamento jurídico. Em suma, torna-se 

imprescindível distinguir o arcabouço normativo e a confiança institucional que dele emana de 

sua aplicação em contexto jurisdicional, de maneira a medir o grau de confiança 

intergovernamental e de conformidade dos agentes relevantes em matéria de endividamento 

subnacional. 

 No caso de litígios judiciais acerca do federalismo fiscal em especial, mas se entendendo 

versar sobre assertiva generalizável para as situações de barganha federativa entre as unidades 

federadas, os interesses estratégicos dos litigantes quanto aos resultados esperados são 

pretensamente lineares: para a União, tem-se por primordial controlar a irresponsabilidade 

fiscal das demais unidades federadas, de maneira a evitar ser chamada a honrar as dívidas delas 

em prol da estabilização econômica, conquanto, para os entes estaduais, trata-se de obter espaço 

fiscal para realizar adequadamente suas autonomias financeiras. Todavia, um exame mais 

acurado da realidade constitucional mostra que as preferências governamentais mudam ao 

longo do tempo em um regime democrático, em decorrência da alternância no poder de partidos 

e políticos ou da adaptação desses às mudanças de conjunturas macroeconômicas; e mesmo 

sincronicamente observa-se que as escolhas de significância constitucional variam de acordo 

com as formas como são apresentadas ou enquadradas. Assumido, portanto, como premissa, o 

argumento de que os atores de ambas as alçadas federativas são combos de compromissos 

contraditórios, isto é, há de se pensar de forma mais complexa sobre os objetivos e as 

motivações dos litigantes, com vistas a evidenciar a proporcionalidade de constrangimentos e 

                                                      
260 SAMPAIO, Paulo Soares. Capital social nas entidades de garantia mútua de crédito na Itália e no Brasil: 
uma análise jurídico-institucional comparada. 2019. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da 
Universidade de Brasília, Brasília, 2019. 
261 BUTI, Marco. What future for rules-based fiscal policy? In: BLANCHARD, Olivier et al (org.). Progress and 
confusion: the state of macroeconomics policy. Cambridge: MIT Press/IMF, 2016.  
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sanções correspondentes ao comportamento desviante do arcabouço fiscal.  

Com esteio nessas considerações, justifica-se a opção adotada nesta pesquisa em favor 

da compreensão da regulação jurídica da dívida federativa mediante histórias e notícias, em 

consonância com o movimento já observado nas ciências econômicas para entender as crises 

financeiras.262 Nessa toada, Shiller argumenta pela conveniência científica de desenvolver-se 

uma economia narrativa vocacionada a explicar como os relatos sobre os mercados espalham-

se (como um vírus epidêmico) e importam para definir o desenrolar de eventos econômicos de 

grandes proporções.263 

Ademias, no escopo das crises fiscais dos Estados modernos, ao abrangerem oito 

séculos e 66 países, Reinhart e Rogoff foram capaz de apresentar uma história quantitativa, 

expansiva e sistemática desses fenômeno. A esse respeito, sustentam que o denominador 

comum a elas consiste na acumulação de dívidas de governos, bancos, corporações e 

consumidores, reputadas demasiadas. Na conformação de instituições e instrumentos 

financeiros experimentados, praticamente nenhum Estado moderno mostrou-se historicamente 

livre de crises de confiança em razão da acumulação excessiva de dívidas nas bonanças 

econômicas, sem avaliar os riscos sistêmicos de suas contratações à atividade financeira estatal 

quando as inevitáveis recessões ocorrem.264  

Para além de anedotas individualizadas sobre personas públicas e respectivas políticas 

e negociações contingenciais a um determinado momento e espaço histórico, torna-se razoável 

inferir desse universo estatístico que as fragilidades financeiras estatais e sociais decorrentes do 

excesso de endividamento repetem-se no tempo. Essa premissa de raciocínio tem direta 

repercussão no direito financeiro, porque esse ramo jurídico tem por alvos normativos o crédito 

público e seu impacto na dinâmica orçamentária de receitas e despesas, funcionalizada, por sua 

vez, para a promoção dos fins do Estado definidos em programa constitucional. Em suma, as 

instituições e categorias jurídicas devem se estruturar para apresentar uma resposta plausível a 

                                                      
262 Argumento geral sobre a condução da economia pela psicologia humana é exposto por Shiller e Akerlof em 
relação ao colapso dos mercados de crédito a partir da metáfora de John Keynes sobre o espírito animal. 
AKERLOF, George A.; SHILLER, Robert J. Animal spirits: how human psychology drives the economy, and 
why it matters for global capitalism. Princeton: Princeton University Press, 2009. O primeiro autor notabilizou-se, 
a ponto de ser agraciado com o Prêmio Nobel de Economia em 2013, pela explicação conferida à formação de 
bolhas econômicas, compreendendo-as como exuberância irracional dos investidores, em alusão a termo cunhado 
pelo longevo Presidente do Federal Reserve norte-americano, Alan Greenspan, no frigir da crise global de 2008. 
SHILLER, Robert J. Irrational exuberance. Princeton: Princeton University Press, 2015. 
263 Esse argumento foi objeto de recente exposição em: SHILLER, Robert. Narrative economics: how stories go 
viral and drive major economic events. Princeton: Princeton University Press, 2019. 

264 O argumento consta em: REINHART, Carmen M.; ROGOFF, Kenneth S. This time is different: eight 
centuries of financial folly Princeton: Princeton University Press, 2009. (E-book Kindle), passim. 
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esses riscos econômicos, de acordo com a racionalidade material reflexiva própria do direito 

financeiro. Em nosso entender, empreendimento distinto e mais estreito consiste em perquirir 

o espaço constitucional adequado para a atuação da jurisdição constitucional nesse aspecto 

particularmente conflituoso do pacto federativo. 

2.3 O que? A judicialização da correia federativa de transmissão de sacrifícios financeiros 

por meio da dívida pública 

“A taxa é zero o juro é alto vamos conversar 
Ressarcimento pagamento vamos negociar 
Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva 
Você não lembra mais.”265 

(Tonho Crocco/Ultramen) 

Perfectibilizados os esforços de compreensão da manifestação normativa do problema 

desta tese, convém inquirir: quais são, de fato, os temas que mais preocupam esta pesquisa? 

Nesse intento, tornam-se imprescindíveis indagações fundamentais no universo do direito 

financeiro: quanto custa, quem decide e quem paga? São essas as diretrizes centrais do 

raciocínio que se desenvolverá nesta seção.  

Nessa linha, o tema científico que instigará esta pesquisa consiste na transmissão 

federativa, em dimensões temporal e territorial, dos sacríficos financeiros dos Estados-

membros, principalmente os mais endividados, para a União, quando o cenário 

macroeconômico se torna desfavorável e volátil. Essa lógica se opera por meio da dívida 

pública estabelecida entre o governo federal e os demais entes federados, pelo acesso ao crédito 

destes garantido ou supervisionado por aquele e, no limite crítico, a partir de resgates 

financeiros efetuados pela União.266 

Igualmente, o problema reside nas divergências de interesses, necessidades e 

expectativas dos agentes públicos de distintos níveis governamentais, cujas decisões são mais 

relevantes ao tema, em certo momento da vida nacional. Em razão de sua importância ao 

federalismo, esse descompasso culmina na judicialização das controvérsias oriundas desse 

contexto perante o Supremo Tribunal Federal, o qual, por sua vez, atua no papel de guarda da 

federação. 

                                                      
265 Ultramen. Dívida. Olelê. Porto Alegre: Rockit!, 2000.    
266 No jargão econômico, usualmente expressa-se por bail out – verbo inglês com duas palavras que, utilizado 
nesse contexto, significa a ação de evitar o fracasso ou o colapso das finanças públicas da pessoa resgatada. 
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Extraem-se da literatura econômica quatro fases estruturantes no relacionamento entre 

finanças estaduais e estabilização do pacto federativo no período republicano brasileiro.267 

Atém-se aqui ao quarto momento indicado por Lopreato na esteira do Plano Real e seu 

respectivo êxito na estabilização monetária.  

Consideradas a queda da inflação no bojo do Plano Real e a inserção mais enfática do 

país na cadeia globalizada de consumo e produção, estabeleceu-se um novo arcabouço 

normativo para as finanças estaduais. Nessa linha, visou-se à redefinição da arquitetura relativa 

ao controle do endividamento do setor público, por meio de um conjunto de programas 

econômicos, dentre os quais, o refinanciamento praticamente integral das dívidas estaduais. 

Essa solução de política econômica veio pela concatenação do Programa de Apoio à 

Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados (PAF), do Programa Estadual de Desestatização 

(PED) e do Programa de Incentivo à Redução da Presença do Setor Público Estadual na 

Atividade Financeira Bancária (PROES). No bojo da Lei 9.496/1997, ficaram estabelecidos 

critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública 

mobiliária e outras legalmente especificadas, todas de responsabilidade dos estados e do 

Distrito Federal. 

Sendo assim, na década de 1990, a renegociação da dívida pública estadual e os 

respectivos mecanismos de controle do endividamento foram atrelados ao programa 

macroeconômico planejado pelo governo federal. Dessa forma, em troca do resgate da União, 

as negociações políticas desta com os estados são passíveis de sistematização em dois eixos. 

De um lado, procedeu-se ao ajuste da relação entre fluxo e estoque das dívidas com a capacidade 

de pagamento dos governos estaduais, reduzindo a capacidade de endividamento desses entes, 

ao condicioná-la à obtenção de receitas. De outro, utilizou-se o refinanciamento dos contratos 

de empréstimo público como fator indutor da reforma do Estado e de novas formas de 

articulação federativa. Nesse sentido, existiu um processo macroeconômico amplo de ajuste 

fiscal, cujo objetivo era debelar a expansão fiscal e o descontrole das contas públicas dos entes 

subnacionais. Em suma, o sucesso da proposta limitou o campo de autonomia financeira dos 

governadores precipuamente à potencialidade fiscal de seus Tesouros. 

A exposição dessa trajetória institucional poderia levar à apressada conclusão pela 

superação das crises de endividamento dos Estados, uma vez que alcançado patamar de 

sustentabilidade da dívida pública. Contudo, observou-se nova recessão econômica, cujos 

reflexos foram percebidos pela deterioração das contas públicas e das instituições fiscais dos 

                                                      
267 LOPREATO, Francisco Luiz Cazeiro. O colapso das finanças estaduais e a crise da federação. São Paulo: 
UNESP, 2002. 
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Estados-membros de 2014 em diante. Esse processo ensejou nova renegociação da dívida 

estadual em 2016 e sucessivas outras nos anos seguintes.  

Atualmente, infere-se uma expressiva e continuada dependência estadual de suporte 

financeiro federal, viabilizado por meio de transferências intergovernamentais e de suspensões 

ou reduções do peso das despesas financeiras nas contas públicas. De acordo com Lopreato, “a 

crise envolveu o conjunto dos governos estaduais. A queda da arrecadação e o peso das despesas 

obrigatórias limitam o processo de ajuste e tornam comum a realização de cortes e a busca de 

fontes alternativas de receitas”.268  

Em síntese, a consistência e a adequação dessas regras de disciplina fiscal no sistema 

federal, pactuadas no bojo da Lei 9.496/1997 e aprofundadas pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, foram postas em xeque diante da renitente fragilidade das contas públicas estaduais, o 

que implicou a generalização dos cortes nas despesas. No entanto, a “dimensão da crise variou 

de acordo com a especificidade de cada unidade, em termos do tamanho do estrago na receita 

fiscal e do peso das despesas de pessoal ativo e inativo e do serviço da dívida na estrutura de 

gastos”.269 Assim, a experiência crítica mostrou-se heterogênea entre os estados beneficiados. 

Perfectibilizada essa contextualização de um extensivo período das finanças públicas 

brasileiras sob as luzes do federalismo, impende focar em argumento segundo o qual a trajetória 

recente da atividade financeira do Estado brasileiro pode ser caracterizada como uma “correia 

de transmissão federativa” de recursos públicos provocada pelo desbalanceamento entre os 

gastos públicos realizados pelos governos estaduais, à luz de padrão de insustentabilidade 

financeira. Isso ocasionou a “federalização” desse passivo, sob a forma de transladação dos 

débitos originariamente estaduais em dívida pública da União e o refinanciamento dos 

primeiros em uma relação jurídico-obrigacional travada entre as unidades federadas. 

O que há de problemático nisso? Segundo o Plenário do TCU, os riscos derivados de 

alterações da normatização aplicável ao refinanciamento da dívida subnacional são os 

seguintes: (i) o potencial aumento da carga tributária imposta pela União via tributos federais, 

(ii) a elevação do endividamento público da União, (iii) a penalização dos entes federados que 

lograram realizar ajustes fiscais de suas contas, (iv) a transferência de renda dos estados mais 

pobres aos mais ricos, (v) o risco moral de incentivar o endividamento excessivo no presente, 

dada a crença de um socorro financeiro futuro e (vi) a fragilização do pacto pela salvaguarda 

                                                      
268 LOPREATO, Francisco Luiz C. Governos estaduais: o retorno à debilidade financeira. Texto para Discussão 
Unicamp - IE, Campinas, n. 338, maio 2018. 
269 LOPREATO, Francisco Luiz C. Governos estaduais: o retorno à debilidade financeira. Texto para Discussão 
Unicamp - IE, Campinas, n. 338, maio 2018. p. 24. 
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do equilíbrio macroeconômico fruto de responsabilidades fiscais compartilhadas.270 

No que toca à participação do STF, como funciona esse processo? Ele operacionaliza-

se por uma série de mecanismos informais e formais passíveis de estudo pelo direito financeiro, 

delimitados aqui em três atividades: (i) ordenação fiscal, por via normativa federal, das contas 

públicas dos governos locais, principalmente mediante emendas constitucionais e normas gerais 

de direito financeiro, tributário ou econômico; (ii) desestatização ou privatização de empresas 

pertencentes ao patrimônio estadual, o que, em regra, é feito pela assunção de ativos e ações 

dessas estatais pela União, com vistas a transferi-los, em seguida, para a iniciativa privada; e 

(iii) resgate fiscal, a partir de refinanciamento do estoque das dívidas, concessão de garantia 

para a contratação de novas operações de crédito e auxílio financeiro emergencial no curto 

prazo, tendo como expectativas, por vezes frustradas, contrapartidas administrativas e 

financeiras, entendidas, em termo abrangente, como ajuste fiscal dos Estados. Nesse sentido, é 

viável sustentar o caráter cíclico dessas crises do federalismo fiscal no aspecto do 

endividamento público, tendo em vista sua iteratividade nas últimas três décadas de 

constitucionalismo brasileiro. Essa periodicidade ocasionou significativa instabilidade política 

no sistema federal, notadamente no que diz respeito às funções das finanças públicas. 

Insatisfações converteram-se em litígios federativos deduzidos junto aos Tribunais. Por conta 

disso, acredita-se existir um problema de engenharia constitucional.  

Em resumo, os passivos estaduais excessivos transformam-se paulatinamente em 

dívida pública federal. Trata-se de uma crença imprudente das lideranças públicas no fato 

catastrófico consumado, fruto de má gestão e de equivocadas decisões realizadas em distintos 

níveis de governo nas últimas seis décadas.  Tece-se essa crítica de forma particularmente 

contundente, porque considerado o Estado Social projetado no texto constitucional, 

desconsideradas, em condições normais, as possibilidades de falência pública, ampla 

descontinuidade na prestação de serviços públicos de caráter imperativo ou depreciação maciça 

do estoque de capital do Poder Público, as autoridades competentes devem recorrer a receitas 

extraorçamentárias, ganho de eficiência na arrecadação tributária e na recuperação da dívida 

ativa, venda de patrimônio público e contratação ou refinanciamento de empréstimos públicos. 

Atém-se à última alternativa nesta pesquisa. 

Em termos confessadamente simplificados, uma vez que as reações à crise fiscal são 

complexas por natureza, notabilizam-se duas formas primordiais para veicular, em sede 

                                                      
270 BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2.186/2013, Rel. Valmir Campelo, Plenário, 
Processo 013.036/2012-2, data da sessão 14.08.2013, Publ. ata 28/2013 – Plenário. Disponível em: 
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br. Acesso em: 22 de janeiro de 2021. Grifos nossos. 



149 

149 

judicial, insurgências contra o refinanciamento da dívida pública subnacional.  

Por um lado, os legitimados ativos ajuízam ações voltadas a instaurar o controle de 

constitucionalidade no STF em face dos marcos normativos das renegociações, a partir de 

argumentos pela invalidade das disposições destes. Isso pode ocorrer com questionamentos em 

abstrato ou em razão de casos concretos que o exigem, ou seja, fixadas as competências 

originárias e recursais do Tribunal, não há instrumento processual único ou preferencial para 

esse tipo de litígio. 

Por outro lado, a segunda forma de intervenção da Corte é menos perceptível, tendo 

em conta importar mais no agregado, sob as lentes macrojurídicas, bem como a necessidade 

de se considerar o caráter dinâmico do endividamento público. Ademais, a participação do 

STF na espécie não representa um potencial veto, mas sim uma liberação do agir 

governamental.  

De início, (i) os entes estaduais prospectam operações de crédito junto à União ou ao 

mercado financeiro, público ou privado, interno ou internacional, inclusive perante organismos 

internacionais, com a finalidade de obter recursos para a realização de gastos públicos. 

Ademais, (ii) os prestamistas sinalizam positivamente a essa pretensão; assim, é franqueado o 

acesso ao crédito. Por isso, quer-se acreditar que, nesse momento, as instituições financeiras ou 

os organismos internacionais não fiscalizam a contento essas operações de crédito, nos termos 

do art. 33 da LRF, principalmente quando o governador tomador onera excessivamente suas 

contas públicas em horizonte temporal próximo. Após, (iii) há autorização inadequada desse 

negócio jurídico por parte do Senado Federal, do Banco Central do Brasil e da Secretaria do 

Tesouro Nacional, porque compete a esses órgãos definir e zelar pela capacidade de 

endividamento das unidades federadas, inclusive ao decidirem pela viabilidade de prestação de 

garantia contratual pelo governo federal. 

Nos últimos anos, na hipótese de a pretensão estadual por crédito ser obstaculizada na 

fase (iii), tem sido comum (iv) a intervenção do Supremo Tribunal Federal, motivada pela 

necessidade de resolução de conflitos federativos judicializados por iniciativa dos estados a 

propósito de (iv-a) evitar inscrição em cadastros federais informativos de crédito, (iv-b) impor 

dever de fato à União para não interdizer essas operações, ou mesmo concorrer ao seu sucesso 

por meio de avais ou garantias, e (iv-c) impedir a retenção de transferências governamentais 

verticais e de outras fontes de arrecadação, com posterior compensação entre débitos e créditos 

do ente central com o devedor inadimplente, nos termos do Parágrafo único do art. 160 da 

Constituição da República, quando as receitas estaduais são postas contratualmente como 

contragarantias. 
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Oportunizadas essas operações de crédito, ao fim ou no curso desses negócios 

jurídicos, (v) observam-se falhas estruturais por parte dos órgãos de controle interno e externo 

em relação à prestação de contas acerca do numerário disponibilizado. Finalmente, conjugados 

diversos empréstimos desse jaez, (vi) o Estado endividado chega a um ponto crítico, 

caracterizado pelo notável peso financeiro dessas obrigações em seu orçamento público e por 

uma crise de confiança motivada pela dúvida com relação ao adimplemento contratual. Sendo 

crível a possibilidade de colapso administrativo-financeiro do ente estadual em questão, tal 

como abordado pelos mandatários locais e federais, (vii) uma das saídas consiste em recorrer 

novamente ao STF, desta feita para suspender, revisar ou anular judicialmente o contrato de sua 

dívida pública para com a União. Esses pleitos têm sido acolhidos de diferentes modos pelo 

Tribunal, pelo menos no último lustro. Experimentadas conjunturas macroeconômicas 

emergenciais de repercussão nacional, essa situação de impasse federativo representada pelo 

inadimplemento obrigacional da unidade estadual sem consequências financeiras perpetradas 

pelo governo federal, à luz da guarida proporcionada pela tutela jurisdicional no momento (vii), 

na melhor das hipóteses, a resultante dessa situação é (viii) a indução de um novo ciclo de 

repactuação da dívida subnacional no sistema federal. 

Quando exitosa, essa negociação política entre os entes federativos (ix) formaliza-se 

precipuamente em leis complementares federais, dada a necessidade de contornar as proibições 

da LRF, sendo, em regra, de iniciativa presidencial e recebendo aprovação expedita pelo 

Congresso Nacional. Seguidamente, há a deliberação positiva dos agentes políticos 

competentes (governadores e deputados estaduais), com respectivos atos legais, administrativos 

e financeiros com aptidão para possibilitar o cumprimento das contrapartidas estaduais ao 

auxílio federal. Enfim, (x) esse processo termina com a celebração de aditivos contratuais entre 

a União e cada Estado contemplado pelo resgate federal, de maneira a normalizar as novas 

condições visadas pelas leis complementares aprovadas no Congresso Nacional e promulgadas 

pelo Presidente da República. 

Em síntese, sob uma perspectiva sequencial faseada, esse é o ciclo básico pelo qual 

tem sido possível a federalização dos passivos estaduais excessivos, bem como a forma pela 

qual tem sido possível a intervenção do STF no curso desse processo fiscal. Com isso em mente, 

torna-se conveniente responder a quatro perguntas basilares do raciocínio jurídico que se espera 

de estudos de direito financeiro: quanto custa, quem decide, quem se beneficia e quem arca com 

o custo da escolha fiscal? 
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2.3.1. Quanto custa? 

Demonstra-se imperativo perquirir o custo do problema a partir de duas aproximações, 

ou seja, opta-se por uma abordagem bayesiana, ao adicionar dados ao que já sabemos agora.271 

Em primeiro lugar, é útil pensar na exposição da União ao endividamento público estadual, nos 

haveres federais decorrentes da dívida federativa e no histórico de pagamentos e saldos 

devedores, porquanto esses indicadores nos auxiliam a estimar os valores residuais a pagar e 

apreciar o risco sistêmico dessas operações à federação.  

No bojo da supracitada deliberação do TCU, extraem-se informações e dados no 

sentido de que, ao fim do milênio passado, o saldo das dívidas renegociadas girava em torno de 

R$ 200 bilhões. Ao longo da década seguinte, sob a batuta da LC 101/2000, os estados e os 

municípios pagaram R$ 199,8 bilhões à União em decorrência da dívida federativa refinanciada 

e, conforme assertiva presente nos Balanços Gerais do governo federal, por conta da incidência 

dos juros, ainda deviam cerca de R$ 455 bilhões ao fim de 2011. Dois anos depois, em 2013, a 

materialidade dos recursos envolvidos alcançava a ordem de meio trilhão de reais. 

Nesse mesmo acórdão, outra constatação relevante do ponto de vista federativo da 

Corte de Contas consistiu na concentração dos saldos devedores em poucas unidades federadas, 

isto é, somente os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 

bem como o Município de São Paulo, respondiam por 85% dos haveres da União, a despeito 

de a renegociação levada a efeito pelo PAF ter abarcado todos entes estaduais, com exceção do 

Amapá e Tocantins, do Distrito Federal e, de pelo menos, 180 comunas. 

Sendo assim, impende registrar que, antes mesmo da atuação do STF ter se tornado 

mais frequente, de acordo com a literatura jurídica e econômica, a segurança absoluta ao risco 

de crédito, representada pela  “autocompensação” dos débitos subnacionais facultada à União 

pelo art. 160 do texto constitucional, foi mitigada por decisão do Congresso Nacional no PAF. 

Isso porque existe um limite de comprometimento das receitas estaduais por meio da figura da 

Receita Líquida Real para amortização das prestações da dívida federativa. Em palavras mais 

diretas, ao desenhar a arquitetura da renegociação, o Poder Legislativo da União entendeu que 

os governos estaduais deveriam dispor de, no máximo, 13% da receita líquida real, uma vez 

que também necessitam promover outros gastos, principalmente a provisão econômica de bens 

e serviços identificados pelo sistema jurídico como direitos fundamentais. Consta no Acórdão 

                                                      
271 Informações acerca dos métodos de mensuração foram obtidas em: HUBARD, Douglas W. How to measure 
anything: finging the value of “intangibles in business”. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2014. 
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do TCU 1.948/2008-Plenário272 que, à época do refinanciamento do PAF, a receita líquida real 

dos Estados-membros aproximava-se de 7% do Produto Interno Bruto brasileiro, logo o 

estabelecimento do teto de comprometimento em 13% da RLR significava que algo em torno 

de 1% do PIB seria destinado a custear o novel arranjo federativo da dívida subnacional. Dessa 

forma, por trás dessa limitação de estatura legal, o Presidente da República e o Parlamento 

assumiram o risco do acúmulo de saldos devedores por conta dos valores excedentes ao 

percentual do referido indicador, simultaneamente apostaram no aumento da base arrecadatória 

das unidades federadas por consequência de crescimento da economia nacional.  

Tome-se o caso do Estado do Rio de Janeiro como exemplo extremo. No último 

acórdão mencionado, o TCU concluiu que, considerando o fato de que 70% da dívida 

fluminense foi processada pela Lei 9.496/1997 (PAF) e mantidas as condições iniciais do ajuste 

entre o ente devedor e a União credora, seria necessária a mantença de uma taxa de crescimento 

real da arrecadação de 3% a.a. para que, nos 10 anos seguintes aos 30 inicialmente previstos no 

refinanciamento, fosse viável a quitação do débito com comprometimento das receitas em 

patamar inferior a 13% da RLR. Uma década depois, em olhar retrospectivo, é de todos 

conhecida a não concretização dessa esperança. Na verdade, à época do mais recente acórdão 

da Corte de Contas supracitado, tinha-se por hialina a baixa probabilidade de os maiores 

devedores conseguirem quitar os respectivos saldos devedores ao final do contrato, de acordo 

com as condições fixadas nos anos 1990. 

Mais recentemente, no Acórdão 806/2014-Plenário,273 assentou-se no TCU que o 

custo da federalização da dívida subnacional chegaria a R$ 741 bi, se somados os saldos 

devedores que, em agosto de 2013, eram de R$ 511 bi, com o subsídio concedido – calculado 

à época em R$ 230 bi –, fruto da diferença entre o valor do somatório das dívidas estaduais com 

agentes privados assumidos pela União e o objeto dos contratos celebrados entre os entes 

federativos. 

Noutro giro, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia apresentou 

estimativa do custo efetivo do refinanciamento das dívidas públicas estaduais no bojo do PAF, 

no período de 1997 a 2018, na ordem de R$ 396,1 bi, pois a União teria gasto, em valores 

atualizados, R$ 973,9 bi no pagamento dos títulos federais emitidos especificamente para o 

                                                      
272 BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 1.948/2008, Rel. Benjamin Zymler, Plenário, 
Processo 020.281/2007-4, data da sessão 10.09.2008, Publ. ata 36/2008 – Plenário. Disponível em: 
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br. Acesso em: 22 de janeiro de 2021. 
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Processo 004.888/2010-3, data da sessão 02.04.2014, Publ. ata 10/2014 – Plenário. Disponível em: 
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refinanciamento da dívida federativa, tendo-lhe sido pago pelos estados o valor de 

aproximadamente R$ 577 bi.274  

Após essa estimativa da autoridade econômica, houve a necessidade da instituição do 

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (PFECov), formalizado 

no advento da LC 173/2020, com significância econômica em torno de R$ 120,2 bi, a partir de 

três medidas: (i) assistência financeira na ordem de R$ 60,15 bilhões, que significa receitas 

primárias para os entes subnacionais e despesa equivalente à União; (ii) adiamento de despesas 

financeiras, com a suspensão de adimplemento da amortização e juros de obrigações em favor 

da União, no valor de R$ 35,34 bilhões; e (iii) reestruturação de operações de crédito 

contratadas junto a outras pessoas jurídicas, na ordem de R$ 24,71 bilhões. 

Além das avenças nas quais o governo federal é o prestamista, um quadro completo do 

valor do problema deve levar em conta as operações de crédito contratadas pelos entes 

subnacionais junto a outros agentes econômicos. Isso porque o art. 35 da LRF veda a realização 

do endividamento intergovernamental. Logo, tirante as renegociações da dívida pública 

federativa refinanciada que se operam por outras leis complementares, as novas operações de 

crédito realizadas pelos estados sujeitam-se à dinâmica de acesso mercadológico ao crédito em 

bases nacionais ou internacionais, via de regra com participação da União, ao menos na 

condição de instância de controle financeiro. 

Ademais, existem os empréstimos estaduais contratados sem o aval da União, mas com 

garantia em tributos próprios ou nos repasses obrigatórios de FPE e FPM, junto a instituições 

financeiras federais. Esse cenário merece atenção do direito financeiro por três razões: (i) os 

efeitos práticos desse fenômeno no orçamento público, que se centram na adimplência 

contratual; (ii) a magnitude econômica dessas operações e, por consequência, o potencial risco 

ou impacto na sustentabilidade fiscal dos devedores; e (iii) as implicações normativas emanadas 

do esvaziamento do comando previsto no art. 167, IV e § 4º, da Constituição de 1988, que 

veicula a regra da não afetação dos impostos, dado que se observa o comprometimento 

continuado de receitas públicas, reduzindo a liberdade do Legislador orçamentário por tempo 

significativo. Em apreciação do TCU no Acórdão 2.435/2019-Plenário,275 colheram-se as 

                                                      
274 BRASIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. SECRETAIA ESPECIAL DE FAZENDA. SECRETARIA DE 
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informações de que, por  um lado, esses empréstimos correspondem a R$ 42 bilhões junto à 

CEF e, por outro lado, de que o BNDES não cientificou a Corte de Contas sobre o volume 

financeiro de avenças semelhantes por ele promovidas, embora tenha afirmado que se trata de 

prática de longevidade superior a duas décadas. Nessa oportunidade, notou-se, ainda, 

contradição entre as manifestações do Bacen, o qual – como órgão regulador do sistema 

financeiro – credita risco zero e baixa probabilidade de calote (default) nessas operações, e da 

STN, a qual opinou pela relevância dos riscos fiscais e econômicos subjacentes a essas. 

No que tange às operações de crédito contratadas pelos estados com garantia federal, 

conforme se extrai do Relatório de Garantias Honradas pela União publicado em dezembro de 

2020, esse governo honrou R$ 13,26 bi em dívidas contratadas pelos entes estaduais nesse 

exercício financeiro, perfazendo o desembolso de R$ 32,81 bi, considerada uma série temporal 

iniciada em 2016, uma vez que, no período entre 2005 e 2015, a União não precisou honrar 

garantias. Como é consabido, apesar de 2020 consistir um ano atípico, os dados de 2019 

correspondem a 8,35 bi, e os dos três exercícios anteriores, a R$ 4,8 bi, R$ 4 bi e 2,37 bi, 

cronologicamente.276 Quanto às garantias efetivamente honradas, a divisão entre as unidades 

estaduais é digna de interesse, a começar por serem 15 pessoas políticas, no ano de 2020, e 8 

em 2019,277 sendo mais de 68% ao Rio de Janeiro, 21% a Minas Gerais, 4% a Goiás, e os demais 

em patamar igual ou inferior a um percentil. 

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União de 2021, registra-se que o saldo devedor 

das operações de crédito garantidas pela União apresentou um crescimento de 263% no período 

de 2012 a 2018, assim passou de R$ 71,2 bilhões a R$ 258,2 bilhões, montante que pode ser 

dividido de acordo com a natureza – externa (55,7%), de um lado, basicamente por conta do 

BNDES, do BB e da CEF, e, de outro, interna (44,3%), substancialmente contratado junto a 

três organismos internacionais, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Banco de Desenvolvimento da 

América Latina (CAF).278 Ademais, cuida-se de despesa financeira, logo não está submetida ao 

teto de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95/2016. 

No âmbito de seminário realizado em novembro de 2020, seja em contratos 

                                                      
276 BRASIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. TESOURO NACIONAL. Relatório de Garantias Honradas pela 
União em Operações de Crédito – Dezembro/20. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:
9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:36529. Acesso em: 22 de janeiro de 2021. 
277 BRASIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. TESOURO NACIONAL. Relatório de Garantias Honradas pela 
União em Operações de Crédito – Dezembro/19. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:
9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:31495. Acesso em: 22 de janeiro de 2021. 
278 BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Anexo V dos Riscos Fiscais da LDO de 2002. Disponível em: 
https://www.congressonacional.leg.br/documents/59501/98384907/Anexo_V+-Riscos+Fiscais.pdf/e7f896ac-
56b3-4e2a-9d64-2bc1c92c7f32. Acesso em: 5  nov. 2020. 
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intergovernamentais, seja em operações garantidas, segundo um dos Diretores do Instituto 

Fiscal Independente do Senado Federal, a exposição da União às dívidas dos estados seria de 

aproximadamente R$ 823 bilhões, ao passo que a Subsecretária de Relações Financeiras 

Intergovernamentais do Tesouro Nacional estimou em R$ 780 bilhões o volume dos resgastes 

federais realizados nas últimas três décadas.279 Por seu turno, com esteio nos dados disponíveis 

no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) e os 

contidos nas declarações dos entes federativos mediante o Relatório de Gestão Fiscal 

quadrimestral, em relação ao exercício financeiro de 2019, extrai-se do site do Tesouro que a 

dívida consolidada de todos os estados correspondia a R$ 924,3 bi, subdivididos nas 

modalidades interna (R$ 713,4 bi ou 77%), externa (R$ 111,5 bi ou 12%), residuais (R$ 27,7 

bi) e precatórios vencidos após o advento da LRF (R$ 71,6 bi). 

Em conclusão, pelo somatório (i) do custo efetivo do refinanciamento da dívida estadual 

realizada no âmbito do PAF, fruto da diferença entre o montante pago aos credores de títulos 

federais emitidos no âmbito do PAF e o fluxo de recursos desde os estados à União em razão 

desses contratos, (ii) da maior parte das garantias efetivamente honradas pelo ente federal e não 

recuperadas por mecanismos de retenção e “autocompensação”, seja por conta do Regime de 

Recuperação Fiscal da LC 159/2017, seja pela atuação do STF, e (iii) das despesas financeiras 

previstas em 2020 para o enfrentamento da Covid-19, considera-se bastante razoável adotar, 

nesta primeira aproximação, como premissa de raciocínio, que está em jogo, nas disputas 

federativas a respeito do endividamento público subnacional, a magnitude de recursos próxima 

de 10% do PIB brasileiro nos últimos anos e de 20% do somatório das receitas da União. 

De modo a responder quanto custa o problema levantado nesta tese, a judicialização da 

dívida federativa no STF, segunda aproximação torna-se oportuna, com o objetivo de 

determinar a influência do Tribunal no processo de incremento do endividamento público 

subnacional. Sendo assim, tendo em conta que não importa aqui a exatidão numérica, mas o 

volume do problema do ponto de vista do direito financeiro, raciocina-se com os piores 

cenários, justamente para perquirir os fardos e os riscos envolvidos na resposta a esses quadros 

institucionais,280 como é próprio de um “constitucionalismo de precaução” na matriz do 

liberalismo político.281 

                                                      
279 Os dados foram retirados de exposições da STN e da IFI no âmbito de Seminário ocorrido no IDP em 04  nov. 
2020. WEBINAR “A CRISE FISCAL DOS ESTADOS”. Brasília: Instituto Fiscal Independente/Instituto 
Brasiliense de Direito Público, 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YhqrwYecMsA. Acesso 
em: 05  nov. 2020. 
280 SUNSTEIN, Cass R. Worst-case scenarios.  Cambridge: Harvard University Press. p. 4. 
281 VERMEULE, Adrian. The Constitution of risk. Nova York: Cambridge University Press, 2014. p. 27-51. 
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Mesmo na visão mais drástica, não é adequado tomar como equivalentes, de um lado, o 

valor da dívida consolidada dos estados ou das disputas federativas desde 1997 e, de outro, o 

que, de fato, tornou-se passível de judicialização perante o STF, porque ainda que se verse sobre 

o questionamento em abstrato dos marcos normativos que viabilizaram as renegociações – 

hipótese na qual seria possível contabilizar todo custo efetivo do processo –,  nem todos foram 

deduzidos em juízo, a começar pela Lei 9.496/1997, que instituiu o PAF. Logo, restringe-se o 

termo inicial da corrente aproximação ao ano de 2016, quando, ao que parece, o Tribunal 

tornou-se parte da equação federativa. 

Nessa toada, tendo em consideração (i) as afirmações contidas nos relatórios da STN, 

transladas para a LDO da União, no sentido de que, a partir de 2016, o governo federal percebeu 

uma série de impedimentos, apresentados pelo STF, para executar as contragarantias 

contratuais e suas prerrogativas em relação aos entes inadimplentes,282 (ii) o questionamento 

em abstrato das Leis Complementares 156/2016, 159/2017 e 173/2020, as quais  viabilizaram 

renegociações de 2016 a 2020,283 e (iii) a suspensão das prestações mensais da dívida pública 

federativa em 2020 no contexto de enfrentamento ao coronavírus,284 compreende-se razoável, 

nesta segunda aproximação, assumir que o valor total das causas judiciais no STF que se 

referiram ao endividamento público subnacional pode ser estimado em 2% do PIB ou 3,5% do 

conjunto de receitas da União, com a mesma referência temporal do raciocínio antecedente.  

Para efeitos de comparação, vale a pena ter em consideração que os gastos previstos 

para o exercício de 2021 com o principal programa de transferência de renda, o Bolsa Família, 

está orçado em R$ 34,8 bi. Com esteio no relatório de análise econômica dos gastos públicos 

federais referentes ao período de 2006 a 2015, Fernando Facury Scaff apontou que os 

programas de transferência de renda, inclusive os previdenciários, equivalem a 9,4% do PIB, 

ao passo que as demais despesas correntes responsáveis pelo custeio da máquina pública 

                                                      
282 Tirante o caso da unidade fluminense, que se encontra no RRF da LC 159/2017 desde 2017, ou seja, uma 
decisão do Congresso Nacional concretizada pelo consensual entendimento entre governadores, Presidente da 
República e Ministério da Economia, podemos assumir quantia superior a R$ 10 bilhões. 
283 Segundo a supracitada nota técnica da Secretaria de Política Econômica, as mudanças contratuais oriundas das 
duas primeiras legislações representaram, de 2016 a 2018, uma redução no valor de R$ 77,3 bi. Assim, embora a 
suspensão das prestações dos contratos por força de liminares do STF tenha vigorado de 27 de abril a 1º de julho 
de 2016, havendo a previsão, na LC 156, do pagamento do montante atrasado em 24 meses, toma-se por 
simplicidade o numerário cheio da redução, com atualização do início de 2019 a janeiro de 2021, quando adveio 
a LC 178, ou seja, volume superior a R$ 80 bi. Registra-se que isso implica adotar em nossa premissa que todos 
esses regimes somente exsurgiram pela necessária atuação do STF em prol dos Estados. 
284 Os custos estimados pelo Ministério da Economia na apresentação do programa federativo de enfrentamento à 
Covid-19 no que se refere à suspensão das prestações da dívida federativa e à reestruturação de operações de 
crédito contratadas pelos entes subnacionais junto a terceiros, no bojo da última lei, foram, respectivamente, de 
R$ 35,3 bi e R$ 24,7 bi. Antes de ser previsto na LC 173/2020, o primeiro valor defluiu do deferimento de uma 
série de tutelas de urgência em ACOs por parte do Ministro Alexandre de Moraes, portanto se computa também 
esse valor no cálculo da judicialização da dívida federativa. 
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condizem a 5,3% do PIB, tirante os gastos com pessoal e encargos, os quais representam, por 

si sós, 4% do PIB. Enfim, as despesas de capital, que representam potencial acréscimo ao 

patrimônio público, limitaram-se a 1% do PIB.285  

Em síntese jurídica do fenômeno financeiro aqui descrito, tendo em conta os 

pressupostos de que a fruição empírica de direitos fundamentais demanda custos e que, em uma 

democracia constitucional funcional, a priorização alocativa de riquezas públicas escassas 

traduz-se em uma das principais tarefas do Legislador orçamentário, infere-se que há riscos na 

reiterada escolha, por parte de governadores, Presidente da República, Congresso Nacional e 

STF, em priorizar o endividamento público subnacional, por via judicial ou não, como a 

principal via para rediscutir-se a configuração fiscal do pacto federativo. Decerto, denota pouca 

maturidade dos membros da esfera pública uma lógica jurídica de confrontação sem fim 

visando à invisibilidade da contratação de operações de crédito, o que diminui o ônus político 

em decidir, mas incrementa o fardo repassado para a mesma comunidade constitucional em 

momento posterior, além de não evidenciar claramente a concentração de recursos públicos em 

poucos entes estaduais mais ricos. 

No entanto, ao jurista atento impende registrar que as escolhas trágicas são efetivamente 

realizadas, quer as lideranças públicas e os cidadãos deem-se conta ou não, ou seja, nos termos 

de Calabresi e Bobbitt, implicam processos custosos, ocasionam ilusões de suficiência em 

escolhas alocativas de primeira ordem e promovem desigualdades na distribuição do poder.286 

Noutro giro, de acordo com Scaff, o sistema orçamentário verte-se em vasos comunicantes nos 

quais “qualquer movimentação em uma rubrica de receita ou de despesa acarretará 

necessariamente um rearranjo no sistema orçamentário”.287 Tomadas em consideração essas 

duas premissas de raciocínio, as decisões por renegociar as condições da dívida federativa e por 

judicializar esse aspecto do federalismo fiscal significam opções fundamentais de 

financiamento do Estado federal. Sintomas dessa troca financeira (trade-off) se percebem na 

atual quadra histórica a partir da depreciação maciça do estoque de infraestrutura do Brasil288 

ou dos dilemas de expansão do gasto anual do Programa Bolsa Família ou do financiamento 

                                                      
285 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre direito financeiro, 
república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 403. 
286 CALABRESI, Guido; BOBBITT, Philip. Tragic Choices. Nova York: W.W. Norton & Company, 1978, p.     
131-146.  
287 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre direito financeiro, 
república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 389. 
288 De acordo com Raul Velloso, “parece ser este o caso do Brasil, onde, já há quase três décadas, investimos entre 
2% e 3% do PIB em infraestrutura. Sendo assim, o Brasil, na melhor das hipóteses, tem conseguido repor o capital 
de infraestrutura que se deprecia” (VELLOSO, Raul. Para destravar o investimento em rodovias. In: VELLOSO, 
Raul; MENDES, Marcos; FREITAS, Paulo Springer de. O dia do juízo fiscal. Rio de Janeiro: Instituto Nacional 
de Altos Estudos, 2016. p. 113). 
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federal da assistência social.289 A rigidez do serviço da dívida e a pouca democratização de sua 

dinâmica, a começar por se tratar de cláusula pétrea orçamentária, exigem redobrado cuidado 

ao manejá-las em lei e atos administrativos ou em juízo. 

Sob a perspectiva da centralidade dos direitos fundamentais no Estado Constitucional, 

a questão do lastro fiscal das ações estatais em bases permanentes e sustentáveis demanda que 

os acadêmicos interessados no direito financeiro e os agentes públicos por este contingenciados 

levem em consideração, em suas análises e tomadas de decisão, o que efetivamente está em 

jogo em termos de escolhas constitucionais. Por isso, os custos dos fenômenos nesta tese 

examinados possuem grande significância, quando comparados com as demais prioridades do 

Estado brasileiro, em prol dos objetivos republicados erigidos em projeto constitucional. 

2.3.2. Quem decide? 

De início, demonstra-se possível intuir que a decisão pelo resgate federal aos estados 

endividados remanesce primariamente nas instâncias da União, pelo menos quanto à 

conveniência da operação e respectivas condições gerais, porque, em razão da necessidade de 

desconsiderar as exigências mais rígidas da LRF, lei de igual estatura deve autorizar o governo 

federal a celebrar as renegociações, logo participam dessa decisão o Presidente da República 

e o Congresso Nacional, este com auxílio do Tribunal de Contas da União e aquele assessorado 

pelo Ministério da Economia, notadamente a Secretaria do Tesouro Nacional, com a 

possibilidade de, uma vez positivada a lei complementar, existirem questionamentos judiciais 

no STF.  

Por seu turno, como representante do ente resgatado, importam as decisões do 

governador quando aquiescem as novas condições contratuais e mobilizam-se para influir tanto 

o Presidente e os parlamentares federais a oportunizarem a lei complementar nacional quanto 

os agentes estaduais para a assinatura do aditivo. Essa mobilização inclui os deputados de sua 

jurisdição, os quais devem autorizar, por atos e leis estaduais, a operação propriamente dita e o 

arcabouço normativo com aptidão suficiente para cumprir as contrapartidas ao auxílio 

financeiro, como, por exemplo, a modificação do arcabouço jurídico de regência dos servidores, 

do regime próprio da Previdência Social e a alienação do controle acionário das estatais. Em 

                                                      
289 COLIN, Denise Ratmann Arruda; PEREIRA, Juliana Maria Fernandes; GONELLI, Valéria Maria de 
Massarani. Trajetória de construção da gestão integrada do sistema único de assistência social, do cadastro único 
e do programa bolsa família para a consolidação do modelo brasileiro de proteção social. In: CAMPELLO, Tereza; 
NERI, Marcelo Côrtes. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília: IPEA, 2013, 
p. 47. 
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síntese, no plano estadual, importam os governadores, as autoridades econômicas e a 

Assembleia Legislativa, além disso as últimas renegociações têm almejado envolver também o 

Poder Judiciário e demais órgãos autônomos, conforme se percebe na enumeração do princípio 

da solidariedade entre os Poderes e os órgãos da administração pública como pilar do Regime 

de Recuperação Fiscal instituído pela LC 159/2017. 

Sob as perspectivas do federalismo fiscal, em geral, e do problema de pesquisa em 

particular, entende-se não se mostrar producente, em termos analíticos, tratar de maneira 

monolítica a União, sendo melhor proceder à decomposição das instituições republicanas em 

exame individualizado, pelos menos nas figuras da Presidência da República, de autoridades 

econômicas auxiliares, do Congresso Nacional e do STF. Por isso, impende estudar 

apartadamente, pelas lentes do direito financeiro, o comportamento institucional de cada órgão 

e, se possível, de cada agente relevante.  

Como ilustração desse entendimento, remete-se a dois estudos quantitativamente 

robustos da ciência política. Em seara de política fiscal comparada com referenciais na 

Argentina e no Brasil, Lucas González formulou tese de que a mudança na alocação dos 

recursos fiscais e nas funções administrativas consiste em reflexo de proporcionais alterações 

na distribuição do poder político entre três atores, cujas disputas são levadas a efeito em 

diferentes condições econômicas e fiscais: presidentes, governadores e parlamentares federais. 

Isso porque os bens e os valores em disputa são recursos e responsabilidades, sendo que a 

repartição desses tem implicações políticas fundamentais no sistema federal, como, por 

exemplo, nas decisões orçamentárias e políticas dos entes estaduais. O pesquisador destrincha 

seu raciocínio com as experiências de redemocratização nos dois países latino-americanos, 

ocorridas na década de 1990. Em apertada síntese, os estados perderam participação nas 

receitas, mas ganharam novos encargos, além de terem suas capacidades de financiamento, v.g. 

as competências tributárias, limitadas por marcos normativos.290 

Com marco na teoria dos jogos, González concebeu o seguinte jogo dinâmico, 

dependente, de um lado, de crises ou superávits fiscais e, de outro, de preferências dos 

governadores e do Presidente. Em contexto superavitário, de acordo com esse modelo teórico, 

os Presidentes preferem maior descentralização fiscal e menor descentralização administrativa, 

ao passo que Governadores possuem predileção por descentralização, tanto fiscal quanto 

administrativa. Em ambiência de crise fiscal, o Presidente prefere arranjos federativos inversos, 

isto é, com maior centralização fiscal e maior descentralização administrativa, por sua vez os 

                                                      
290 GONZÁLEZ, Lucas I. Presidents, governors, and the politics of distribution in federal democracies: 
primus contra pares in Argentina and Brazil. Nova York: Routledge, 2016. p. 2-4.  
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governadores agiriam para diminuir a descentralização administrativa e aumentar a 

descentralização fiscal. Por isso, quando há crises econômicas nessas federações latino-

americanas, os resultados do arranjo federativo dependem do capital político das Chefias do 

Poder Executivo de ambos os níveis governamentais, dado que as lideranças ostentam distintas 

preferências. Disputas inevitavelmente ocorrem e os resultados delas dependem de algumas 

variáveis. Então, quando o Presidente está forte e os governadores fracos e descoordenados, as 

preferências do governo central realizam-se. Todavia, se há coordenação e força política dos 

mandatários dos entes estaduais e situação de fraqueza do Presidente, a descentralização 

administrativa decresce e a descentralização fiscal aumenta. Enfim, se ambos os grupos de 

agentes estão simultaneamente fortes ou fracos, o status quo federativo tende a permanecer 

quanto à distribuição de recursos e funções.291 

Noutro giro, calcada no neoinstitucionalismo histórico e com referência exclusiva no 

Brasil, Marta Arretche defende argumento de que o desenho constitucional da federação 

incentiva a primazia da União sobre os demais entes, na medida em que estão previamente 

centralizadas as competências legislativas para regulamentar os encargos públicos, nos termos 

da engenharia constitucional construída em 1988. Nessa linha, os Presidentes da República com 

coalização partidária abrangente e estável encontram poucas dificuldades institucionais quando 

almejaram reconcentrar recursos e poderes, além de uniformizar políticas nacionais ou deslocar 

custos para os governos estaduais.292  Em suma, o condomínio legislativo é favorável aos 

centros decisórios federais, porque esses podem definir, em ampla medida, a formatação de 

políticas públicas sob responsabilidade dos Estados. Por outro lado, o rito das emendas 

constitucionais é pouco gravoso, quando comparado ao dos países congêneres, haja vista o 

quórum de aprovação ser baixo e haver poucas instâncias com aptidão para vetar propostas 

desvantajosas aos entes estaduais, precipuamente o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal 

Federal.  

Firmada compreensão em favor dessa decomposição institucional, o recorte 

metodológico proposto nesta tese diz respeito ao crescimento exponencial da dívida pública 

estadual, seguido de resgate federal, com especial interesse na influência do órgão de cúpula do 

Poder Judiciário nesse processo jurídico-econômico. 

                                                      
291 GONZÁLEZ, Lucas I. Presidents, governors, and the politics of distribution in federal democracies: 
primus contra pares in Argentina and Brazil. Nova York: Routledge, 2016. p. 31. 
292 ARRECTHE, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: FGV/Fiocruz, 2012. 
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2.3.3. Quem se beneficia e quem arca? 

Alfim, quem paga e quem se beneficia da correia federativa da dívida pública estadual? 

A posição assumida neste estudo consiste na existência de duas problemáticas para empreender 

um desenlace satisfatório a essa inquirição. Com esteio em uma visão holística do pacto 

federativo, concebe-se que o federalismo fiscal é um sistema de rateio de verbas públicas tanto 

no espaço quanto no tempo, projetando-se, na última dimensão, o uso dos recursos de maneira 

a contemplar as futuras gerações.293 Sendo assim, a conta do problema remanesce suportada 

diretamente por todos os contribuintes de tributos federais no horizonte imediato desse processo 

financeiro e impactará os destinatários de quaisquer ações governamentais de iniciativa da 

União. Porém, o custo também será repartido com as próximas gerações, as quais devem 

endereçar os juros e as amortizações da dívida pública em suas escolhas orçamentárias. 

Em relação ao aspecto territorial da resposta, conforme já adiantado pelas conclusões 

do TCU relativas aos problemas de caráter federativo e financeiro decorrentes da renegociação 

da dívida estadual, torna-se possível inferir uma primeira resposta à indagação que se pretende 

responder: toda a federação terminará por pagar essa conta. Isso porque, segundo o pensamento 

de Aliomar Baleeiro, desde a Constituição de 1946, há um “sistema de vasos comunicantes” 

em matéria de federalismo fiscal, à luz de critérios de justiça distributiva, desde zonas urbanas 

industrializadas e prósperas aos municípios do interior, bem como mediante transferência de 

riquezas dos estados industrializados e mais capitalizados em direção aos estados mais pobres 

e zonas interiores.294 

Em relação aos reflexos dessa dinâmica no desenho federativo brasileiro, quer-se 

acreditar que a federalização dos passivos estaduais reputados insustentáveis generaliza-se em 

uma lógica compreendida pela categoria de “federalismo de ocultação,” na alcunha de Scaff, 

mediante o qual os estados e municípios buscam resolver seus problemas imediatos sem atentar-

se para o desencadear de questões problemáticas de escopo nacional.295 

No âmbito da divisão territorial de poderes e recursos, compreende-se implausível um 

balanço hialino entre ganhadores e perdedores em disputa orçamentária distributiva, o que 

levaria a colocar em polos opostos a União e os estados federados globalmente considerados. 

                                                      
293 SCAFF, Fernando Facury. Royalties do petróleo, minério e energia: aspectos constitucionais, financeiros e 
tributários. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 342. 
294 BALEEIRO, Aliomar. A Constituição de 1946. In: BALEEIRO, Aliomar; SOBRINHO, Barbosa Lima. 1946. 
3. ed. Brasília: Senado Federal, 2012. p. 13-14. 
295 SCAFF, Fernando Facury. Prefácio. In: SILVEIRA, Francisco Secaf Alves. O estado econômico de 
emergência e as transformações do direito financeiro brasileiro. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019. p. 10. 
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É necessário explicitar esse entendimento, porque, no âmbito judicializado dessas disputas 

federativas, torna-se comum a adjetivação improdutiva do comportamento fiscal alheio, como 

este pesquisador pôde presenciar em suas entrevistas dirigidas ou semidirigidas com os atores 

mais relevantes desse processo. Ou seja, de um lado, os estados resgatados são denominados 

perdulários ou inconsequentes e, de outro, identifica-se na União certo tipo de paternalismo, 

bem como a falta de reconhecimento nos esforços de disciplina fiscal envidados pelos 

primeiros.  

Com a finalidade de compreender as relações financeiras intergovernamentais e seu 

consectário referente à disciplina e à ordenação federativa das contas públicas dos entes 

subnacionais na ambiência de sistemas federais complexos, Ronald May descreve como os 

ajustes fiscais em governos estaduais são influenciados primordialmente pela desigualdade 

econômica percebida entre as unidades federadas não centrais. Tendo em vista que as funções 

básicas de um governo soberano consistem em mediar demandas conflitantes do povo e 

executar ações coletivas na forma de políticas públicas universalizáveis, o federalismo é um 

sistema sociopolítico no qual a tomada de decisão é repartida na forma de subsistemas 

justapostos, tendo em vista a circunstância de que os membros da  são dotados de autonomia, 

logo competem e barganham entre si. Nessa linha, o pacto federativo do Estado-nação está 

atrelado, por um lado, à capacidade política de negociação e, por outro, às regras – 

especialmente as constitucionais – desse panorama distributivista de recursos. Ademais, esse 

arcabouço normativo deve ser passível de alteração ao longo do tempo por mudanças formais 

e informais promovidas por agentes políticos e instituições, à luz das condições de possibilidade 

da democracia constitucional. Em síntese, ainda que garantida a igualdade jurídica do ponto de 

vista formal entre os estados federados, observa-se, no plano empírico, significativa diversidade 

entre as unidades federadas, seja por conta do tamanho (população e participação nos recursos 

nacionais), seja em razão da concentração (ou escassez) de riquezas e, por consequência, de 

recursos públicos. Segundo May, os limites da integração federativa cingem-se, em termos 

empíricos, a fatores geográficos, culturais e históricos, de modo a influir nos processos de 

divisão territorial e temporal do poder político e das riquezas.296 

Com base nessa chave analítica caracterizada por esquemas de distribuição de recursos 

de acordo com os poderes de barganha dos entes federativos, torna-se explicável a dinâmica 

mediante a qual os passivos estaduais insustentáveis transformam-se em dívidas públicas 

                                                      
296 MAY, Ronald J. Federalism and fiscal adjustment. Oxford: Oxford University Press, 1969. p. 4 e ss. 
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federais, “socializando-se os custos de gestões fiscais irresponsáveis”.297 Trata-se de um 

processo mobilizado em função das desigualdades verticais e horizontais entre as jurisdições.  

No plano vertical, observa-se, ainda, uma concentração da carga tributária na União, 

haja vista a priorização do incremento da arrecadação por meio de contribuições sociais, cujos 

produtos não são compartilháveis aos demais entes.298 De acordo com Gilmar Mendes, houve 

uma verdadeira inversão do quadro de partilha constitucional das receitas públicas.299 Nessa 

linha, ao reduzir o volume de recursos disponíveis para a utilização nas finalidades da 

seguridade social, a Desvinculação de Receitas da União (DRU) também distorceu a dimensão 

financeira do pacto federativo na medida em que, segundo Fernando Scaff, parcela desse 

esforço foi dirigido ao pagamento da dívida pública, à luz da lógica de superávits primários.300 

Nessa linha, não comungamos da identificação de um balanço simplista no qual, de 

um lado, existam os estados ganhadores – uma vez que não precisariam arcar com os sacrifícios 

decorrentes de suas próprias políticas fiscais equivocadas – e, de outro, haja a União como a 

grande perdedora, ao ver-se impelida a internalizar, em seu ciclo orçamentário-financeiro, 

medidas custosas em prol da estabilização macroeconômica, notadamente por escolhas de 

política fiscal alheias à sua plêiade de competências constitucionais. Portanto, pelo menos com 

relação à federalização do endividamento público estadual, parece-nos raso o já mencionado 

diagnóstico de Michel Temer acerca do estado da federação brasileira: “quando se fala em 

autonomia, é preciso pensar que ela é uma via de mão dupla: autonomia para Municípios, mas 

também para a União, credora de contas sempre crescentes.”301 

Isso porque tem se observado um conjunto de circunstâncias econômico-financeiras 

heterogêneas entre os estados federados em termos de fluxo de receitas e despesas públicas, 

sendo que parcela diminuta desses entes – que são justamente os mais ricos – concentra 

praticamente todo o estoque global da dívida pública subnacional. A partir da visão integrada 

das dívidas da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios exposta pela STN, verifica-se 

que a dívida consolidada de todos os Estados, no exercício de 2019, era de R$ 924,2 bi, ao 

                                                      
297 FARIA, Rodrigo de Oliveira. Reflexões do endividamento nas relações federativas brasileiras. In: CONTI, José 
Maurício; SCAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos Eduardo Faraco (org.). Federalismo fiscal: questões 
contemporâneas. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 440. 
298 Retrato desse processo federativo de matiz financeira pode ser encontrado em: ALVES, Raquel de Andrade 
Vieira. Federalismo fiscal brasileiro e as contribuições. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 
299 MENDES, Gilmar Ferreira. Tributação, finanças públicas e controle da atividade financeira na Constituição 
Federal de 1988. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 1600-1603. 
300 SCAFF, Fernando Facury. Direitos humanos e a desvinculação das receitas da União. Revista de Direito 
Administrativo, v. 236, p. 33-50, abr./jun. 2004. p. 47. 
301 TEMER, Michel. Reforma política na atualidade brasileira. In: PEREIRA, Erick Wilson (org.). Reforma 
política – Brasil República: em homenagem ao Ministro Celso de Mello. Brasília: OAB, 2017. p. 25-41. p. 39. 
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passo quena somatória dos Municípios, de R$ 184,8 bi, ou seja, essa realidade financeira 

corresponde a R$ 1,1 trilhão.302 

Além disso, importa considerar que a União viabilizou uma série de reformas, por 

indução, nas estruturas administrativas e financeiras das congêneres unidades federadas na 

condição de contrapartidas aos auxílios financeiros federais concedidos em momentos 

macroeconômicos emergenciais. Portanto, no âmbito de um longo programa econômico-

constitucional, o governo federal logrou modificar a arquitetura do Estado federal do ponto de 

vista das finanças do setor público, colocando-se em posição para supervisionar e interferir na 

autonomia financeiro-orçamentária unidades federadasdos Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

Justamente por isso, não se mostra passível de subscrição teórica às cegas a tese de May, 

resultante em um papel mediador ao ente central, sob as luzes da realidade brasileira. 

Episodicamente, acredita-se que essa função é assumida pelo Congresso Nacional ou STF. A 

propósito, não se enxerga correspondência neste país da estrutura delineada pelo pesquisador, 

em que o governo central atua precipuamente para arbitrar as contendas das unidades 

subnacionais. No caso brasileiro, verifica-se ser característica centrípeta em favor da 

desagregação de um Estado Unitário de organização imperial, o que ocasiona até os dias atuais 

uma União bastante forte, com ênfase ao Poder Executivo capitaneado pela Presidência da 

República. Nesse sentido, o governo federal possui agenda e interesses próprios na política 

fiscal, monetária, creditícia e cambial, com vistas a gerar estabilização macroeconômica e 

redistribuição de recursos segundo a capacidade financeira da população, ou mesmo perpetuar 

as forças políticas mandatárias no poder central, levando em consideração o progresso das 

carreiras públicas das lideranças e a implementação de um programa partidário. 

Portanto, considera-se improcedente análise linear a respeito da conflitiva dinâmica 

entre os governadores estaduais e as autoridades econômicas federais. No particular, o 

problema do endividamento público subnacional não se limita a um conflito vertical entre 

Presidência da República e governadores monoliticamente considerados, porquanto a 

                                                      
302 Exame apartado dos dez maiores devedores revela que, no referido ano-base, os Estados de São Paulo (R$ 
266,7 bi ou 28,9% do total estadual), Rio de Janeiro (R$ 165,2 bi ou 17,9%), Minas Gerais (R$ 122,2 bi ou 13,2%) 
e Rio Grande do Sul (R$ 89,7 bi ou 9,7%), o Município de São Paulo (R$ 30,2 bi ou 16% do total municipal), os 
Estados da Bahia (R$ 21,5 bi ou 2,3%), Santa Catarina (20,1 bi ou 2,2%), Goiás (R$ 19,2 bi ou 2%) e Paraná (R$ 
17 bi ou 1,8%), além do Município do Rio de Janeiro (R$ 15,1 bi ou 8,2%) correspondiam a aproximadamente R$ 
767 bi dessa dívida, ou seja, quase 70% da dívida pública consolidada subnacional. Na verdade, apenas os cinco 
entes federativos com maiores estoques dizem respeito a 61,2% desse fenômeno financeiro globalmente 
considerado. Como se percebe, houve uma desconcentração percentual do volume financeiro decorrente das 
operações de crédito com risco para a União na qualidade de credora ou garantidora, porém em relação muito 
aquém do nível esperado em termos de justiça federativa de conotação distributiva. 
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transferência intergovernamental de recursos não favorece em linha de equidade a todas as 

unidades subnacionais.  

Em conclusão a esse tópico, verifica-se que o preço da federação reside em todo e 

qualquer membro federado aceitar arranjos federativos eventualmente e pontualmente 

desfavoráveis, obtidos em processo de barganha política com regras previamente estabelecidas, 

desde que, no âmbito global, o pacto federativo remanesça vantajoso à totalidade dos entes 

constituintes. No entanto, o presente panorama permite inferir que o resgate fiscal de origem 

federal dos Estados-membros com contas públicas descontroladas acarreta uma “socialização 

das perdas,”303 isto é, esse passivo passa a ser arcado por contribuintes residentes nas mais 

diversas jurisdições, inclusive as com finanças públicas saneadas. 

Uma segunda ordem de problemas emerge da mesma indagação acerca de quem arca 

com o problema, haja vista que a dívida pública implica uma transladação temporal dos 

sacrifícios necessários para seu adimplemento. Nesse aspecto, o recurso às operações de 

créditos ou a instrumentos econômicos assemelhados para a realização de ordenação federativa, 

assunção de ativos e resgate fiscal apresenta problemas de índole intergeracional, à luz da 

sustentabilidade financeira. Nas palavras de Canotilho, a sustentabilidade da dívida pública 

ladeia o aquecimento global e as mudanças na demografia como principais desafios sociais para 

a condução sustentada da humanidade nesta quadra histórica.304 

Isso porque o financiamento da atividade dos estados por intermédio do endividamento 

das pessoas jurídicas de direito público interno acarreta complexidades existenciais às futuras 

gerações. Afinal, a contratação de crédito público seguida da utilização dos recursos obtidos na 

realização imediata de gastos públicos tende a gerar, nos momentos seguintes, o aumento da 

carga tributária e a redução de provisão de serviços públicos, caso a fonte dos recursos não seja 

crescente ou, pelo menos, estável e constante. Sob o prisma do longo prazo, caso as despesas 

públicas realizadas não causem o incremento do Erário, prejudica-se a promoção sustentável 

de bem-estar ao corpo cívico, tendo em vista o nível de comprometimento futuro das receitas 

ao pagamento de serviços da dívida pública.  

Cuida-se de um dos perigos da utilização inadequada do endividamento público, sob 

pena de intensificar um Estado Endividado, isto é, aquele caracterizado por adotar a dívida 

pública como fonte precípua de riquezas funcionalizadas às ações governamentais, dado que 

                                                      
303 GIAMBIAGI, Fabio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001.p. 333. 
304 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Sustentabilidade: um romance de cultura e de ciência para reforçar a 
sustentabilidade democrática. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. 88, 
t. 1, p. 1-11, 2012. p. 8 e ss. 
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existe uma intransigência do corpo cívico-político ao aumento de tributos, ao mesmo tempo em 

que requer mais prestações estatais, invariavelmente custosas. Segundo Fernando Facury Scaff, 

uma das fórmulas encontradas para superar esse impasse foi a intensificação do endividamento 

público, na medida em que se obtêm recursos agora, com gasto imediato, para pagamento do 

ônus financeiro da dívida pública no futuro. Há, por conseguinte, uma troca entre gasto público 

atual e comprometimento de renda futura, por isso que “se costuma dizer que empréstimos são 

tributos antecipados, ou seja, comprometem os tributos que serão arrecadados pelas futuras 

gerações para pagamento dos gastos realizados pela atual geração”.305  

Nesse campo, deve-se considerar que todos os meios financeiros disponíveis ao Estado 

estão a serviço da realização da isonomia intergeracional, à luz da premissa de que a 

Constituição representa um projeto de sociedade e de economia orientado para o futuro. 

Registra-se, portanto, que a tutela jurídica dos direitos e da viabilidade material das gerações 

futuras é um dos temas principais do direito financeiro.306 Essa missão é realizada pelo 

permanente controle da obtenção das receitas, de forma a satisfazer as despesas necessárias em 

horizonte de médio–longo prazo, com o objetivo de não transpor compromissos financeiros 

gravosos ou excessivos para futuros governantes ou gerações, sob o formato de crises 

econômicas, inflação, empréstimos, gastos elevados ou desequilíbrios orçamentários 

injustificados.307 Portanto, no campo do direito financeiro, demonstra-se imprescindível atentar 

ativamente para as categorias jurídicas distintas, mas correlatas: a da sustentabilidade e a da 

justiça ou equidade intergeracional.308 

                                                      
305 SCAFF, Fernando Facury. As agruras do homem no estado endividado. In: NUNES, António José Avelãs. Quo 
vadis, Europa?. São Paulo: Contracorrente, 2016. p. 10. 
306 No âmbito de um Direito Tributário orientado para as futuras gerações, transladam-se as lições de Fernando 
Facury Scaff: “Some-se à questão dos interesses difusos o conceito de futuras gerações. E aí surge uma nova 
compreensão dos direitos fundamentais. Passam a ser considerados também os direitos dos que ainda não 
nasceram. A dimensão da pessoa humana é projetada no futuro, não mais apenas como a dimensão civilista do 
nascituro, mas de toda uma futura (e ainda nem mesmo gestada) geração de pessoas humanas. É dentro deste 
preceito que se encontra o Direito ao Desenvolvimento Econômico (...) O interesse protegido não é o da atual 
geração, mas sua preservação para as futuras gerações. Não é mais um interesse do indivíduo contra o Estado, ou 
inerente apenas a certa coletividade, mas um interesse difuso e que abrange não apenas as atuais, mas as futuras 
gerações, que deve ser interpretado de comum acordo com a ideia de globalização, de forma a abranger toda a 
espécie humana, atualmente existente e a ser futuramente gerada”. (SCAFF, Fernando Facury. Apresentação: 
direito tributário para as futuras gerações. In: TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação Ambiental: a 
utilização de instrumentos econômicos e fiscais de implementação do direito ao meio ambiente saudável. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. p. VIII-IX) 

307 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro: teoria da Constituição financeira.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 89-90. 
308 Remete-se, exemplificativamente, quanto ao tópico intergeracional, às seguintes obras de consulta em língua 
portuguesa: GOSSERIES, Axel. Pensar a justiça entre as gerações: do caso Prerruche à reforma das pensões. 
Tradução Joana Cabral. Coimbra: Almedina, 2015. p. 33-80; FERREIRA, Paulo Marrecas. Finanças públicas e 
sustentabilidade: desafios para uma Justiça intergeracional que não sacrifique o futuro pelo desaparecimento dos 
presentes. In: FERREIRA, Eduardo Paz; TORRES, Heleno Taveira; PALMA, Clotilde Celorico (org.). Estudos 
em homenagem ao Professor Doutor Alberto Xavier: economia, finanças públicas e direito fiscal. Coimbra: 
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Esse conjunto de obrigações para com as futuras gerações requer financiamento das 

medidas necessárias. Isso pode ser feito diretamente, por novas iniciativas orçamentárias, ou 

indiretamente, pelo redirecionamento de recursos ou cessação de atividades em andamento, 

levando-se ainda em conta os sacrifícios transpostos para o futuro em termos ecológicos, o que 

justifica medidas de compensação. Nesse sentido, cabe ao direito financeiro aportar soluções 

convergentes à resolução dessa problemática existencial. 

Aplicadas essas diretrizes teóricas ao problema da judicialização do endividamento 

público estadual na experiência brasileira recente, torna-se alvo de preocupações jurídicas a 

iteratividade com que se tem realizado ações de resgate pela União, as quais são financiadas 

por títulos públicos federais de médio prazo indexados à Selic, para viabilizar a continuidade 

da atividade financeira dos entes estaduais mais endividados, à luz de recessão econômica 

nacional renitente. Na verdade, a decisão política por recorrer ao endividamento federal, de 

maneira a assumir os passivos estaduais, pois a partir dessa escolha ocorrerá a redução da futura 

liberdade que seria conferida ao legislador orçamentário por intermédio do voto popular.  

Por conseguinte, salvo acontecimentos extraordinários positivos – são os casos de 

incremento inercial das receitas (v.g. descoberta de nova fonte de recursos naturais, crescimento 

econômico expressivo com a produção de riquezas passíveis de tributação) ou, via crédito 

público, da modificação das bases do sistema financeiro interno ou internacional por conta de 

uma nova configuração das relações econômicas e geopolíticas –, a transformação de passivos 

estaduais em dívida pública nacional retira, em alguma medida, as condições de possibilidade 

                                                      

Almedina, 2013. v. 2. Coimbra: Almedina, 2013. Noutro giro, do pensamento de Edith Weiss depreende-se que 
os vetores da equidade intergeracional possibilitam alcançar, de alguma forma e em certo grau, justiça entre as 
gerações, ou seja, usa-se a equidade como princípio normativo para alocar recursos públicos. Por derivação desse 
arcabouço principiológico, há três propósitos que a ação humana deve sustentar: (i) o sistema planetário de apoio 
à vida; (ii) os processos ecológicos, condições ambientais e recursos culturais necessários para a sobrevivência da 
espécie humana; e (iii) o meio ambiente decente e saudável para a humanidade. Logo, cada geração tem uma 
obrigação de índole jurídica e ética perante os sucessores, no sentido de legar recursos naturais e culturais em 
condições não piores às recebidas e acessíveis em momento passado. Nessa linha, o autor propõe quatro critérios 
para o desenvolvimento da equidade entre as gerações: (i) isonomia intergeracional, o que significa uma via de 
mão-dupla, isto é, os atualmente viventes não excluirão os que virão da exploração dos recursos, tampouco haverá 
a imposição de fardos excessivos à presente geração para fins de satisfazer necessidades futuras indeterminadas; 
(ii) não se deve possibilitar que gerações antecessoras definam os valores do porvir, possibilitando flexibilidade 
para que, no futuro, seja viável alcançar objetivos existenciais segundo referencial axiológico próprio; (iii) clareza 
razoável na aplicação da equidade em situações previsíveis; e (iv) aceitabilidade de diferentes tradições culturais 
e sistemas econômicos e políticos. Postos esses propósitos e critérios, Weiss define como postulado a tríplice 
conservação de opções, qualidade e acesso, não só em termos de preservação, mas de legação em condições não 
piores às recebidas. O primeiro aspecto preocupa-se com a diversidade de recursos naturais e culturais, sem 
restringir as alternativas disponíveis às futuras gerações. A segunda dimensão implica manter a qualidade do 
planeta, enquanto a última propõe-se a assegurar o provimento de direitos equitativos de acesso ao patrimônio 
humano construído ao longo da história. (WEISS, Edith Brown. In fairness to future generations: international 
law, common patrimony, and intergenerational equity. Nova York: The United Nations University, 1989. p. 34-
44. 
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de as instâncias democráticas competentes estabelecerem as prioridades para a realização do 

gasto público, bem como o patamar quantitativo, a composição qualitativa e a destinação 

finalística das receitas e da dívida pública. Sob o prisma intertemporal, busca-se  uma 

alternativa de controle referente à limitação jurídica de que “determinado governante não esgote 

todo o limite juridicamente estabelecido apenas durante seu período de governo, deixando aos 

seus sucessores apenas o compromisso do pagamento das dívidas”.309  

Em suma, entende que é adequado assumir como premissa de raciocínio nesta tese a 

seguinte resposta ao questionamento formulado no início: são os cidadãos de todo território 

nacional que arcam com a solução de federalizar as dívidas estaduais reputadas insustentáveis 

no contexto das disputas federativas relacionadas ao endividamento público subnacional, a 

despeito de, em regra, os benefícios dos gastos oportunizados pelas operações de crédito 

remanescerem percebidos pelas pessoas vinculadas ao Estado-membro endividado, seja pelo 

aumento prévio de despesas correntes de caráter continuado, como provimento de cargos, 

concessão de reajustes e suporte aos encargos previdenciários, seja, na melhor das hipóteses, 

pela realização de despesas de capital, as quais ocasionam impacto positivo no Erário estadual 

no longo prazo.  

Em complemento mais detalhado, o esforço fiscal necessário para adimplir essa dívida 

federativa recai diretamente sobre os contribuintes presentes e futuros dos tributos 

nacionalmente coletados e, indiretamente, sobre os destinatários de provisões públicas – 

segundo uma lógica de capacidade receptiva em um orçamento republicano –, os quais serão 

preteridos no campo da reserva do financeiramente possível ao Estado brasileiro em favor do 

adimplemento dos serviços da dívida, tendo em vista que essas despesas financeiras encontram-

se duplamente blindadas na orçamentação, isto é, “contra a deliberação parlamentar na fase de 

aprovação da lei orçamentária anual, e também contra o contingenciamento na fase de execução 

orçamentária, caracterizando-se como uma cláusula pétrea orçamentária reforçada”. 310 

Em suma, é disso que se trata o universo polêmico desta tese, sob a perspectiva das 

categorias do direito financeiro mediadas pela realidade constitucional vivida nas últimas três 

décadas de constitucionalismo democrático brasileiro. Para resolver ou atenuar essa dinâmica 

conflituosa no seio do federalismo fiscal, defende-se a imperatividade de os litigantes, órgãos 

opinantes, instituições relevantes e juízes da judicialização da dívida pública federativa 

                                                      
309 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre direito financeiro, 
república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 293. 
310 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre direito financeiro, 
república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 362, grifos no original. 
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comungarem, sem culpabilização recíproca “a priori” e com base em evidências, ao menos dos 

diagnósticos do estado da arte do Estado federal no particular aspecto do endividamento público 

subnacional, isto é, suas razões, condicionantes, determinantes e histórico. 

2.4 O que pode um Tribunal da Federação fazer bem? Um argumento normativo  

“Não empreste nem peça emprestado:  
Quem empresta perde o amigo e o dinheiro;  
Quem pede emprestado já perdeu o controle de sua 
economia."311 

(William Shakespeare) 

Tendo em vista a circunstância federativa de que as unidades federadas não tendem a 

convergir em torno de consensos amplos a respeito do desenvolvimento do federalismo fiscal, 

o papel institucional do STF como Tribunal da Federação em matéria de endividamento público 

subnacional deve ser reflexivo e limitado (tese). 

Por que limitado? Independentemente de quem a provoque ou a quem favoreça em casos 

concretos, a judicialização da austeridade ou da leniência fiscal tende a (i) ser má política 

(judiciária, pública – policy ou pura de matiz democrática e territorial – politics), (ii) ser mau 

negócio nas finanças públicas, porque a conjugação dos custos de decisão, de erro e de 

implementação, haja vista que se inclina a ser maior em comparação ao mínimo suficiente para 

os contratantes chegarem à meta desejada, e (iii) produzir argumentos de direito financeiro de 

pouca qualidade.  

Em relação ao sistema jurídico, a lógica adversarial dos litígios federativos obsta a 

produção de consensos intergovernamentais, promove ilusões cognitivas nos litigantes e resulta 

em linguagem improdutiva quanto à construção de soluções coletivas aos problemas financeiros 

locais ou nacionais. Por outro lado, acredita-se que a judicialização mais conflituosa ocorre nas 

conjunturas mais críticas. Com efeito, a contingência emergencial acarreta arranjos ad hoc e 

provisórios, que não costumam se perenizar na forma de aprendizados institucionais para a 

organização político-administrativa do Estado federal. Por fim, os instrumentos disponíveis à 

lide judicial dificultam o fluxo de informação e de conhecimentos federativamente 

compartilhados, inviabilizando a metacognição dos entes federativos e a difusão de 

                                                      
311 I.C. Constante na cena III do Ato I em “Hamlet”, cuida-se de um conselho do pai Polônio para o filho Laertes, 
que irá viajar: SHAKESPEARE, William. Hamlet. Trad. Millôr Fernandes. Porto Alegre: L&PM, 2009, p. 30.  
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responsabilidade financeira que gera inconsequência fiscal e inação institucional de verniz 

ordenadora. 

Fixados esses argumentos em favor da adoção de mecanismos consensuais de resolução 

dos litígios federativos, compete-se também imaginar constitucionalmente funções adequadas 

atribuídas ao STF. Isso porque tem-se a convicção da baixa probabilidade de que 

macrolitigância financeira da dívida pública federativa se arrefeça no curto prazo, dado que 

esse parece ser um fato e um valor (atitude e crença) correntemente inafastável do hodierno 

sistema constitucional brasileiro. Logo, em dimensão prescritiva ou normativa, defende-se aqui 

um conjunto de proposições pensadas para conter o problema da tese, que pode ser subdividido 

em duas dimensões: a estrutural e a conjuntural.  

Em termos estruturais, o papel do STF deve ser pautado, de um lado, em fidelidade 

constitucional (i) ao texto (fins abertos do federalismo e força normativa da Constituição 

Financeira) e (ii) ao papel (árbitro imparcial e consequente da federação) e, de outro, em 

constrangimento institucional a si mesmo (decisões iguais para casos semelhantes, observância 

dos próprios precedentes e canalização da racionalidade jurídica dos argumentos deduzíveis em 

juízo) e aos litigantes (promover algum grau de responsividade das lideranças em relação aos 

afetados pelas decisões financeiras federativas).312 

Por seu turno, em termos conjunturais, o STF deve servir (i) de sinalizador de estado 

crítico no âmbito do sistema de dívida pública federativa, demandando a reabertura do diálogo 

entre unidades constitucionais ou, caso já iniciado, a convergência a uma solução possível e 

temporalmente factível no federalismo fiscal, e (ii) para minimizar as perdas federativas e 

financeiras no contexto litigioso, seja tolhendo o comportamento destrutivo dos entes 

federados, seja assumindo parcela do ônus decisório amparado na independência judicial. Em 

uma hipótese ideal, o Tribunal deve servir como (iii) catalisador de arranjos federativos mais 

consentâneos aos objetivos constitucionais, bem como funcionalizar a arena judicial no intento 

de tornar o sistema financeiro da dívida federativa mais resiliente. 

  

                                                      
312 A centralidade das categorias fidelidade e constrangimento no pensamento constitucionalista, fincado na figura 
da jurisdição constitucional, é inspirada em Lawrence Lessig, cuja obra versa sobre o federalismo: LESSIG, 
Lawrence. Fidelity & Constraint: how the Supreme Court has read the American Constitution. Nova York: 
Oxford University Press, 2019, caps. 4, 9 e 22. 
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2.5 Síntese conclusiva do segundo capítulo 

“É da tradição da formação nacional referir-se à 
existência de crises. Tirante a carta de Caminha a D. 
Manuel, poucos são os documentos analíticos relevantes 
da história do Brasil que a ela não se referem, sob os 
diferentes matizes, como se a nação vivesse eternamente 
indecisa às margens de um Rubicão, e a sorte, após 
lançada, tivesse ficado suspensa no ar.”313 

(Luís Roberto Barroso) 

No segundo capítulo, sob o prisma do direito financeiro, almejei ao estudo exploratório 

do endividamento público subnacional. Com efeito, compreender o objeto polêmico desta tese. 

De início, expus sistematicamente a parcela da ordem constitucional a qual podemos 

denominar, para fins unicamente didáticos, de Constituição Creditícia. Por meio dela, 

constatamos que o tema do endividamento público possui forte presença na Constituição da 

República de 1988 e na tradição constitucional brasileira, haja vista que em todos os textos 

constitucionais, desde a Constituição imperial de 1824. Igualmente, observamos que a interação 

entre a União e os estados em matéria de dívida federativa encontra-se analiticamente regulada 

no altiplano constitucional mediante normas voltadas a enfrentar causas estruturais e 

circunstâncias conjunturais. Esse estado de coisas provoca a tendência de ser possível, ou 

melhor provável, o acionamento do STF, cuja função é de guarda da constituição, para arbitrar 

as controvérsias experimentadas nas últimas décadas de constitucionalismo brasileiro. 

Realizado esse esforço cognitivo exauriente em matéria de constitucionalização do 

crédito público, centrei-me na hipótese da existência de uma correia de transmissão federativa 

dos ônus fiscais, na linha sugerida em tese de titularidade por Fernando Facury Scaff, mediante 

a qual os sacrifícios financeiros de um grupo seleto de estados mais endividados seriam 

transladados para a União e a federação na forma de uma “federalização” dos passivos por 

aquele criados em uma dinâmica insustentável no longo prazo. Esse mecanismo operaria 

segundo uma lógica comumente identificada nos estudos sobre a formação econômica do Brasil 

como “socialização das perdas”, o que foi incorporado pelo direito financeiro pela categoria da 

“socialização da gestão fiscal irresponsável”. Nessa linha, minha perquirição a respeito da 

renegociação da dívida federativa, com mais ênfase na sua judicialização perante o STF, 

serviria para corroborar ou não esse argumento. 

                                                      
313 BARROSO, Luís Roberto. Direito constitucional brasileiro: o problema da federação. Rio de Janeiro: 
Forense, 1982. p. 147. 
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A propósito, destacaram-se dois problemas sociais decorrentes dessa dinâmica renitente 

no âmbito do sistema político brasileiro. Primeiro, a emergência de um “federalismo de 

confronto” caracterizado pela ocorrência sistemática de conflitos judiciais veiculadores de 

pretensões e resistências à transmissão territorial de ônus fiscal, quando esses gastos se tornam 

insustentáveis em um cenário macroeconômico desfavorável ou volátil. Segundo, a lógica 

adversarial da lide judicial promove dissonâncias cognitivas insuperáveis sobre interesses, 

necessidades e expectativas dos agentes políticos e respectivos quadros técnicos auxiliares, o 

que, ao fim e ao cabo, representam escolhas éticas de ação coletiva relativas à dimensão 

financeira do pacto federativo. Isso porque funcionalmente os litigantes, as instituições 

relevantes e o STF possuem responsabilidades constitucionais distintas, por isso atuam de 

forma díspar na compatibilização entre de um lado o exercício empírico da autonomia 

financeira das unidades federadas e, de outro, a estabilização econômica do Estado federal. 

A partir desse quadro referencial, a atenção da tese centrou-se na dívida pública dos 

estados para com a União por meio de dois olhares, um mais difuso e outro mais específico. 

Difusamente, percebemos a emergência de um novo padrão de interação entre os mandatários 

governamentais a respeito do endividamento subnacional com as reformas de modernização 

estatal e econômica levadas a efeito na primeira fase do regime militar, a começar pela 

presidência de Castelo Branco no período de 1964 a 1967 com a instituição do Programa de 

Ação Econômica do Governo (PAEG) para combater a inflação motivada aos olhos do governo 

por déficits públicos, expansão do crédito às empresas e ganhos salarias acima do incremento 

da produtividade. Citamos como exemplos a Lei 4.595/1964 (instituições monetárias, bancárias 

e creditícias e a criação do Conselho Monetário Nacional), a Lei 4.320/1965 (norma geral de 

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos), a reforma do Sistema 

Tributário (EC 18/1965) e o CTN (Lei 5.172/1966) e a reforma administrativa para a 

organização da Administração Federal (Decreto-lei 200/1967). Quanto à expansão do 

endividamento público, importou sobremaneira a correção monetária dos títulos públicos 

mediante as Obrigações do Tesouro Nacional, por força da Lei 4.357/1964 e a infraestrutura 

normativa produzida pela CMN e pelo Bacen. Portanto, o diálogo proposto por esta tese refere-

se no máximo a seis décadas e à experiência brasileira. 

Em uma perspectiva mais concreta, nosso escopo temporal referiu-se ao novo 

federalismo pactuado na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988. Nesse sentido, 

dividimos esse horizonte temporal em três fases, em consonância ao que é usualmente proposto 

pelos estudos de economia brasileira contemporânea. Na primeira, de 1988 a 2000, diante da 

persistência do fenômeno inflacionário e da necessidade de buscar financiamento das ações 
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governamentais junto aos organismos internacionais de crédito, logrou-se a estabilização 

monetária a partir do Plano Real e na seara federativa as instâncias políticas reverteram a 

descentralização fiscal lograda na redação originária da Constituição de 1988 por meio de 

emendas constitucionais e leis nacionais.  

De 2000 a 2014, analisamos uma segunda fase sob a regência da LRF na condição de 

novo marco de ordenação federativa no aspecto fiscal. Em termos gerais, esse momento 

caracterizou-se pela redução das liberdades financeiras dos entes menores, seja pelo controle 

das despesas públicas, seja pela redução da arrecadação de receitas auferidas, por exemplo, das 

operações de crédito. À luz da ciclicidade da política fiscal, o modelo macroeconômico vertido 

no tripé meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, ladeado por austeridade na 

política monetária, foi paulatinamente substituído pelas prescrições denominadas de nova 

matriz econômica, onde havia flexibilização da meta inflacionária, maior intervenção cambial 

e atividade financeira com viés expansionista para atender necessidades anticíclicas, assim 

como a condução de uma política monetária mais flexível com auxílio de medidas 

macroprudenciais. Nessa linha, houve uma reversão das políticas de geração de superávits 

primários pelo Estado brasileiro, culminando em dúvidas quanto à sustentabilidade da gestão 

fiscal no geral e da dívida pública no particular. 

Uma terceira fase referiu-se a uma persistente adversidade econômica no lapso de 2014 

a 2020, caracterizando-se por desequilíbrios fiscais sistemáticos e pelo incremento da exposição 

de todos entes federados ao endividamento público. Essas tendências foram estressadas pela 

ocorrência da pandemia do coronavírus reconhecida desde março de 2020, sendo assim se 

percebeu o recurso aos empréstimos como única alternativa plausível de financiamento urgente 

e maciço das medidas estatais necessárias para combater os efeitos sociais e econômicos da 

situação de calamidade pública. 

Compreendidos esses cenários financeiros em um escopo temporal de um pouco mais 

de três décadas, dedicamos nossa atenção ao porquê da judicialização da dívida pública 

federativa no STF. De saída, assumimos como premissa que o preço da federação consiste em 

todas as unidades federadas aceitarem arranjos federativos decorrentes de barganha e 

negociação política levada a efeito nas instâncias democráticas próprias e adequadas, mesmo 

que lhe sejam pontualmente desfavoráveis, em troca da permanência da vantajosidade do 

federalismo como um todo. Apesar desse ponto de partida ideal, observamos na prática do 

constitucionalismo brasileiro uma tensão permanente entre os entes federados em relação à 

alocação e ao rateio territorial de riquezas públicas. No particular, falta entendimento 

consensual por partes das lideranças públicas sobre as mudanças necessárias na dimensão 
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financeira do pacto federativo para a realização do projeto constitucional. Portanto, qualquer 

mudança proposta com sucesso nessa seara antagoniza os entes federativos em perdedores e 

ganhadores, à luz da dinâmica decisória das instâncias representativas. No curso das últimas 

três décadas, quase invariavelmente, os perdedores de uma disputa de política territorial 

transladam sua irresignação da seara política para a judicial. Assim, submetem uma demanda 

ao STF, questionando as reformas constitucionais e legais realizadas. Por sua vez, o Tribunal 

decidiu sobre a licitude das soluções federativas propostas por intermédio da gramática da 

jurisdição constitucional e ordinária. A esse respeito, essas constatações gerais são 

perfeitamente observáveis na particularidade da judicialização da dívida federativa.  

No universo dos litígios judiciais acerca do endividamento público, a lógica adversarial 

das demandas não tende a gerar soluções melhores ou mais legítimas àquelas logradas na arena 

política. Logo, percebeu-se como malefícios sociais da judicialização sistemática dessa 

temática o preço da desconfiança federativa, a ocorrência de dissonâncias cognitivas por parte 

dos litigantes e dos juízes e incompreensões quanto às motivações da contraparte e aos 

resultados da prestação jurisdicional, as quais são parcialmente explicadas por diferenças 

funcionais e de racionalidade. 

Entendidas as motivações que ocasionam conflitos políticos ou judiciais, bem como que 

parcela deles deriva, espontaneamente ou não, da própria engenharia institucional federativa 

eleita em momento constituinte, passamos a responder perguntas básicas às preocupações 

dogmáticas dos estudos de direito financeiro. Primeira, quanto custa? Respondemos que é 

razoável assumir na condição de magnitude econômica do endividamento público subnacional 

e dos recentes resgates federais aos estados 10% do PIB, bem como que a judicialização da 

dívida pública federativa no STF corresponde a um risco fiscal de 2% do PIB.  

Segunda, quem decide? Concluímos que o fenômeno em questão envolve, em distintas 

medidas, os três Poderes da União, ou seja, o Presidente da República, auxiliado pelo Ministro 

da Fazenda ou da Economia, o Congresso Nacional e por vezes apenas o Senado Federal e STF, 

embora também se perceba o fenômeno na Justiça Federal e no STJ por decorrência dos 

municípios. Além disso, participam ativamente do processo outras instituições federais, 

sobretudo a STN, o TCU, o Bacen, a PGR e a AGU. Também merecem destaque estruturas 

associativas formais e informais dos Estados, como o Confaz e a Comsefaz. Atualmente, ganha 

cada vez mais importância a figura do Conselho de Supervisão, composto por três membros 

indicados pelo Ministério da Economia, governador e TCU, no bojo do regime de recuperação 

fiscal da LC 159/2017. Ademais, em termos normativos, o que infelizmente ainda não se 
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concretizou na prática, o Conselho de Gestão Fiscal previsto no art. 67 da LRF consiste em 

importante instituição para mediar a relação fiscal-federativa entre as unidades constitucionais. 

 Na alçada estadual, compete aos mandatários periodicamente eleitos a decisão por 

endividar-se, certamente contingenciada pelo acesso limitado ao crédito, porém ao percebermos 

que a judicialização da dívida federativa é um epifenômeno resultante do descasamento entre 

arrecadação de receitas e realização de despesas, defendemos que sob um prisma mais amplo 

estão igualmente envolvidos todos os Poderes estaduais (governador, Assembleia Legislativa e 

Tribunal de Justiça) quanto às decisões de gastar (composição e volume financeiro) e de 

arrecadar (carga tributária e renúncias fiscais), porque essas repercutem na necessidade de 

financiamento dos estados por meio de operações de crédito.  

Por fim, também decidem sobre o problema desta pesquisa os credores da dívida 

estadual, diversos da pessoa da União, direta ou indiretamente. De modo mais próximo, 

importam no âmbito externo os organismos multilaterais de desenvolvimento, principalmente 

o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, embora também existam 

empréstimos viabilizados por instituições financeiras privadas. No plano interno, possuem 

relevância o Banco do Brasil, a CEF e o BNDES, portanto a problemática da insolvência 

estadual também repercute no orçamento federal das estatais, bem como tiveram notoriedade, 

ora decrescente por serem atualmente residuais, os bancos com controle acionário dos Estados. 

Nessa seara, a atuação das instituições financeiras oficiais e privadas tornam-se 

progressivamente triviais, pois o arcabouço de regência imputa uma série de deveres a esses 

agentes, desde verificar o cumprimento dos limites e das condições da LRF e resoluções 

senatoriais, perpassando pelo bloqueio de recursos públicos na conta única do tesouro estadual, 

até a autorização legal contida no art. 22 da LC 178/2021 e dirigida à União consistente em 

transladar para o Banco do Brasil a administração dos créditos decorrentes da dívida federativa, 

com poder de representação contratual e remuneração às custas dos devedores. De forma 

indireta, sobressaem-se hodiernamente os detentores dos títulos públicos federais na medida 

em que esse mercado econômico precifica a relação de risco-retorno reputada 

mercadologicamente aceitável que move o crédito público, tendo em vista que atualmente se 

encontra interditado expediente de dívida mobiliária subnacional, assim como ao refinanciar o 

endividamento subnacional a União não o fez com disponibilidade de caixa, mas sim com a 

emissão de letras financeiras do tesouro nacional remuneradas pela taxa Selic, por conseguinte 

é variável, a partir de apreciação do Bacen dos agregados macroeconômicos nacionais. 
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Em suma, a interação financeira entre os governos federal e estaduais no que toca ao 

endividamento subnacional resume-se (i) aos contratos celebrados pelas pessoas políticas, os 

quais envolvem auxílio financeiro de um lado e contrapartidas administrativas e fiscais de outro, 

(ii) às operações de crédito internas e externas realizadas por Estado-membro e garantidas pela 

União, sob as luzes dos limites das resoluções senatoriais, das leis complementares de direito 

financeiro e da metodologia CAPAG definida, em regra, por ato infralegal e aferida pela STN, 

e (iii) risco de crédito aos bancos oficiais da União, por serem os principais credores internos, 

ou sistêmico ao sistema financeiro nacional e à soberania fiscal do Estado brasileiro. 

Em terceiro lugar, perguntamos: quem se beneficia e quem arca? Adotada a premissa de 

que não há balanço claro entre ganhadores e perdedores em matéria de dívida pública federativa 

e respectiva judicialização, chegamos a algumas conclusões em relação à União e aos Estados. 

Quanto à primeira, verificamos que é ela quem imediatamente sofre o ônus fiscal da 

consolidação e da reestruturação dos débitos estaduais, seja pelo custo de oportunidade nas 

decisões de gestão fiscal até o adimplemento contratual ao longo de décadas, seja pelos 

subsídios explícitos e implícitos concedidos no bojo das renegociações. Por outro lado, 

mediante esse mecanismo, logrou induzir reformas administrativas e fiscais na contraparte 

contratante, a título de disciplina fiscal, assim como controlou a política econômica do sistema 

federativo, o que se percebe pela dependência dos entes menores ao orçamento público federal. 

Em relação aos segundos, embasados em dados e informações das finanças públicas estaduais, 

inferimos que é pouco plausível considerar os estados como um bloco monolítico de interesses 

que são homogeneamente satisfeitos no curso da renegociação da dívida federativa. Sendo 

assim, chegamos que é federação globalmente considerada quem arca com o custo do problema, 

por meio daqueles que possuem capacidades contributiva (população a qual paga tributos 

federais e estaduais) e receptiva (povo que deixa de receber prestações estatais por conta de 

limitação fiscal). 

Enfim, chegamos ao argumento normativo em desfecho ao segundo capítulo 

sumarizável na seguinte indagação: o que pode um Tribunal da federação fazer bem em sede 

de judicialização da dívida pública federativa? Nossa breve resposta gira em torno de um papel 

institucional limitado e consequente por parte do STF. Com efeito, argumentou-se em prol de 

funções ao STF como Tribunal da federação na judicialização da dívida federativa sob dúplice 

dimensão, uma conjuntural e outra estrutural. Na perspectiva estrutural, a proposta desta 

pesquisa quer dizer que a Corte deve guardar fidelidade ao texto constitucional no que toca à 

remanescência, na maior medida do possível, dos fins abertos do federalismo fiscal para que os 

sucessivos representantes eleitos possuam condições de possibilidade para concretizar o 
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programa constitucional a partir do binômio liberdade-responsabilidade. Igualmente, deve 

preservar seu papel institucional de árbitro imparcial e realista da federação. A nosso ver, isso 

é viável por meio de constrangimentos institucionais a si e aos litigantes, à luz da racionalidade 

e da responsavidade próprias do sistema jurídico. Na perspectiva conjuntural, defendeu-se que 

o Tribunal deve funcionalizar-se como sinalizador de estado crítico na sistemática de 

endividamento subnacional e minimizar as perdas federativas e financeiras no contexto litigioso 

às partes e ao sistema federal como um todo. Em uma visão ideal, sustentou-se, ainda, que o 

STF deve servir como catalisador de arranjos federativos mais consentâneos aos objetivos 

constitucionais e tornar a dinâmica da dívida federativa mais resiliente a inevitáveis fragilidades 

fiscais. 

  



178 

178 

CAPÍTULO 3 – JUDICIALIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS NO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

“Agora estai comigo. Veio a República; e que fez? 
Trocando, na denominação desse tribunal, o predicativo 
de justiça pelo qualificativo de federal, não lhe tirou o 
caráter de tribunal de justiça, inerente, sobre todos, à sua 
missão constitucional; senão que, pelo contrário, o 
ampliou constituindo nele o grande tribunal da 
Federação, para sentenciar nas causas suscitadas entre a 
União e os Estados, e em derradeira instância, nos pleitos 
debatidos entre os atos do governo, ou os atos 
legislativos, e a Constituição.”314 

(Rui Barbosa) 

 O derradeiro capítulo versa sobre os pronunciamentos do STF, iterativos ou episódicos, 

em relação aos litígios federativos decorrentes dos processos de endividamento público 

estadual. Com isso, objetiva-se compreender quando e como esse órgão de cúpula judicial 

influenciou nessa dinâmica fundamental do federalismo fiscal e, com isso, tornar possível a 

confirmação ou o rechaço de hipótese lançada em introdução. A esse respeito, adota-se uma 

visão do Direito eminentemente tópica, de acordo com persistência científica em trilha de 

pensamento desenvolvida ao longo de toda trajetória acadêmica.315 

 Ao acentuar o caráter problemático que se observa da relação entre o Direito como 

exercício de prudência e sua respectiva sistematização, filia-se à tópica como estilo e técnica 

de pensamento voltados a prover saídas provisórias e heurísticas para situações não passíveis 

de eliminação (aporias),316 como aqui se entende o relacionamento financeiro 

intergovernamental via dívida pública. Por conseguinte, o pensamento tópico significa manter 

os termos problemáticos dos conceitos, princípios e postulados do sistema jurídico, isto é, 

abertos e funcionalizados como “fórmulas de procura” na solução de conflitos sociais,317 

incluídos os federativos financeiros. Com esteio em Theodor Viehweg, apesar do ceticismo 

com relação à certeza científica digna do cartesianismo, a racionalidade do discurso do Direito 

                                                      
314 BARBOSA, Rui. Obra Completas de Rui Barbosa: Trabalhos Jurídicos. Prefácio de Alberto Venâncio 
Filho. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1989 (Obras Completas de Rui Barbosa, v. 41, t. 4, 1914). 
315 A título de revisitar o problema da legitimidade democrática das comunicações decisórias produzidas pelos 
órgãos encarregados da jurisdição constitucional, cf.: FONSECA, Rafael Campos Soares da. O orçamento 
público e suas emergências programadas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017.  
p. 83-111. 
316 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Tradução Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Brasília: 
Departamento de Imprensa Nacional, 1979. p. 33. 
317 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução. In: VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Tradução 
Tercio Sampaio Ferraz Junior. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979. p. 3. 
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condiz com a possibilidade de proceder-se a uma comparação entre os argumentos e a  seleção 

de premissas, a partir do convencimento e da importância atribuídos a cada um por parte da 

comunidade jurídica.318 

 Explicitada essa opção metodológica de fundo, o itinerário argumentativo do restante 

deste capítulo é divisível em oito partes. De início, explica-se a abordagem eminentemente 

narrativa para investigar o fenômeno da judicialização da dívida pública federativa. Depois, 

mais de uma centena de demandas judiciais serão aglutinadas em cinco eixos temáticos, 

segundo as perguntas que foram deduzidas pelos legitimados junto ao STF. Cada uma dessas 

versões do federalismo fiscal corresponde a uma seção do capítulo. Em seguida, apresenta-se 

uma consolidação dessas lides de acordo com critério cronológico, de maneira a explicitar 

como, nas últimas três décadas, esses conflitos federativos foram processadas pelo STF. A título 

de desfecho, serão discutidas as sínteses possíveis aos principais argumentos deste capítulo.  

3.1 As histórias e as versões que movem a federação na dívida federativa 

“Ao tomar emprestado o dinheiro dos outros, o devedor 
se dá ares de rico; ao devolvê-lo, volta ao que era 
antes.”319 

(Esopo) 

Postos os objetivos e o plano deste capítulo, é possível avançar às versões narrativas que 

são reiteradamente formuladas em juízo, sob o pretexto de veicular irresignações da União e 

dos estados em relação ao estado de coisas atual do federalismo fiscal. Dos dados coletados e 

da pesquisa realizada, constatou-se uma repetição dos argumentos submetidos ao STF, com 

variações argumentativas e conjunturais. Assim foi possível subdividir o objeto desta tese em 

cinco eixos temáticos. 

O primeiro eixo refere-se ao Senado Federal como árbitro político da federação, isto 

é, as irresignações centraram-se nas  repartições constitucionais de competências legislativas 

relacionadas à Casa Alta e ao Congresso Nacional em matéria de dívida federativa. Outro tema 

iterativo consistiu na reserva de iniciativa legal do Presidente da República para desencadear a 

                                                      
318 ROESLER, Claudia Rosane. O papel de Theodor Viehweg na fundação das teorias da argumentação jurídica. 
Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v. 4, n. 3, p. 36-54, 2009. p. 48. 
319 Cuida-se de lição extraída de fábula relativa ao concurso promovido por Zeus para escolher um rei para os 
pássaros, segundo o critério de beleza. Na oportunidade, a gralha recolheu e cobriu-se das penas caídas dos outros 
pássaros quando estes foram ao rio tomar banho, ficando com a melhor aparência. Prestes a ser apontada rainha, 
cada um dos pássaros, indignados, arrancou-lhe a pena que lhe pertencia, voltando a gralha a ser o que era. 
(ESOPO. Fábulas de Esopo. Tradução Antônio Carlos Vianna. Porto Alegre: L&PM, 1997. p. 36-37.) 



180 

180 

deliberação sobre o endividamento público subnacional. Nesse sentido, os litígios federativos 

em questão fundamentaram-se em vícios formais de inconstitucionalidade da respeito da 

participação da instância senatorial no processo de endividamento subnacional. 

O segundo eixo diz respeito às ascendências da União no pacto federativo, na qualidade 

de supervisora das finanças públicas estaduais, bem como às prerrogativas federais nos 

contratos em tela. Nessa seara, esteve em questão a possibilidade de o ente central reter recursos 

transferidos e compensá-los pro solvendo em favor de seus créditos. Além disso, entrou em 

questão a participação do STF nessa temática enquanto Tribunal da Federação, de maneira a 

definir como devem ser capitalizados os juros contratuais, quando é obrigatória a renegociação 

da dívida federativa e a constitucionalidade de cláusula de não postular em juízo sobre temas 

correlatos ao objeto desta tese. 

Terceira ordem de razões consiste nos dilemas político-territoriais entre autoridade 

federal e liberdade estadual na condução da atividade financeira dos Estados-membros, 

disciplina das contas públicas sob a forma de austeridade fiscal ou de liberdade contábil-

financeira que viabiliza maior margem fiscal para a realização de gastos públicos. Em outras 

palavras, nesses litígios federativos restam em xeque quais são as contrapartidas exigíveis dos 

entes estaduais pela renegociação da dívida federativa, no particular, e os limites constitucionais 

para o exercício da autonomia financeira atribuída a essas pessoas políticas, no geral. 

Quarto, tem-se a nova definição do papel do Poder Judiciário no reequilíbrio fiscal de 

estados endividados. Com efeito, as condições e os limites das possibilidades interpretativas 

disponíveis ao STF são o âmago das irresignações. A título de diálogo institucional entre a 

Corte e os Poderes eleitos, a principal temática a ser dirimida corresponde às instâncias 

decisórias e respectivas racionalidades para endereçar o relacionamento federativo entre União 

e estados no que toca ao endividamento dos últimos. 

Por último, trata-se, de forma aparteada, as questões judicializadas a propósito das 

exigências de ordenação fiscal em tempos excepcionais, os quais tendem a caminhar com 

contextos políticos e macroeconômicos difíceis. Nessa linha, será tratado o repertório 

jurisprudencial produzido pelo STF no combate à pandemia da Covid-19. 

Em suma, o esforço analítico da corrente pesquisa jurídica se desenvolverá em torno 

dos cinco eixos argumentativos propostos. Sendo assim, será viável compreender quais 

argumentos foram propostos pelos litigantes junto ao STF e o que foi, de fato, decidido por essa 

instância judicial. Assumido como enunciado cogente o dever legal dirigido aos tribunais no 

sentido de uniformizar sua jurisprudência e de mantê-la estável, íntegra e coerente, objetiva-se, 

em primeiro lugar, reduzir o ônus decisório da Corte em contendas federativas relacionadas ao 
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objeto desta tese e, em segundo lugar, indicar os casos nos quais o STF modificou ou 

flexibilizou sua compreensão acerca de determinada questão constitucional, ainda que sem a 

clareza esperada. 

3.2 O Senado Federal como árbitro político da federação 

“A evolução da dívida mostrava, nitidamente, que o 
Estado chegaria à ingovernabilidade. É fácil fazer dívida, 
especialmente quando outro vai pagar. Muito fácil!”320 

(Paulo Brossard) 

 A despeito de muito inovadora e singular na tradição brasileira e comparada, a 

Constituição da República de 1988 não propôs novo equacionamento para o estado da federação 

em matéria de endividamento público estadual. Na verdade, o que houve foi algum grau de 

sucesso político na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, sobretudo em torno de 

engenharias constitucionais descentralizadoras em relação à atividade tributante do Estado 

federal, seja pela agregação e cristalização dos interesses dos estados e municípios na Comissão 

do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, seja pela vitória dos interesses subnacionais vis-

à-vis União na Comissão de Sistematização.321  

Paralelamente a isso – o que é explicável pela predominância da instância executiva em 

temáticas de finanças públicas e pela dúplice natureza, congressual e constituinte, que se 

atribuía ao mandato dos parlamentares, em sua maioria eleitos no prélio eleitoral de 15 de 

novembro de 1986 –, não se observou mobilizações no sentido de grandes inovações 

constitucionais a respeito do tema jurídico das dívidas públicas internas e externas dos entes 

subnacionais. Em relação ao exercício do crédito público por parte das unidades estaduais, a 

solução foi pela transladação dos passivos, inclusive os de natureza não financeira (v.g. FGTS), 

desde os entes menores para a União, responsável, por sua vez, pela consolidação dessa 

realidade fiscal. Em resumo, converteu-se uma série de créditos e débitos de múltiplos níveis 

governamentais com organismos internacionais, órgãos públicos e agentes econômicos, 

principalmente do sistema bancário, em uma dívida federativa dos Estados, como devedores 

para coma União na condição de credora. 

Nesse primeiro momento, as aparentes antinomias presentes no texto constitucional 

                                                      
320 Cuida-se de excerto de voto vogal proferido pelo Ministro Paulo Brossard na Medida Cautelar em ADI 686, de 
relatoria do Ministro Ilmar Galvão. 
321 LUKIC, Melina de Souza Rocha. Reforma tributária no Brasil: ideais, interesses e instituições. Curitiba: 
Juruá, 2014. p. 166-205. 
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recentemente promulgado foram objeto de exploração jurídica pelos litigantes na busca  pelo 

reconhecimento de vício formal de inconstitucionalidade de leis ordinárias ou de resoluções 

senatoriais que versavam sobre dívida pública estadual e suas operações de crédito. Isso porque 

a ordem constitucional instituiu reserva de lei complementar, quanto à dívida pública externa e 

interna, para a concessão de garantias, bem como a emissão e resgate de títulos da dívida (art. 

163, II, III e IV, CR/88). Além disso, verifica-se que o Senado Federal possui competência 

privativa ampla sobre a dívida pública dos entes subnacionais, mediante resoluções senatoriais 

(art. 52, V a IX, CR/88), e o Congresso Nacional deve dispor sobre operações de crédito, dívida 

pública e emissões de curso forçado, além de ser competente para a normatização nas searas 

financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações (art. 48, II e XIII, 

CR/88). Após a definição de balizas competenciais por parte da LRF, em um segundo momento, 

os litígios federativos passaram a centrar-se no conceito de operações de crédito, apto a 

autorizar a normatização da dívida pública estadual por intermédio de resoluções do Senado 

Federal. 

3.2.1 A quem compete dispor sobre dívida pública dos estados? 

 Nos primeiros anos do novo federalismo brasileiro, os casos mais relevantes analisados 

pelo STF cuidaram de medidas cautelares nas ADIs 686 e 688, ambas de relatoria do Ministro 

Ilmar Galvão, cujo objeto era a Lei federal 8.388/1991, a qual estabeleceu diretrizes para que a 

União realizasse a consolidação e o reescalonamento de dívidas das administrações direta e 

indireta das demais pessoas políticas. Para a compreensão dessas ações, entende-se necessária 

uma breve contextualização sobre o momento político do país vivido à época. Naquele ano, 

houvera significativa renovação congressual e o Presidente da República, Fernando Collor, não 

ostentava a mesma popularidade que o elegera. A situação era de ambivalência entre o apelo 

plebiscitário às massas (mobilização cívica pelo controle de preços ou o bordão “não me deixem 

só, eu preciso de vocês”) e o ajuste fiscal proposto no bojo de reformas estatais liberalizantes. 

Importam aqui dois aspectos dessa conjuntura: o ganho de força política pela oposição e a 

questão previdenciária. 

 No primeiro ponto, ocorreu um “entendimento político” quanto ao Plano Collor II, 

desidratando-o no que afetava os salários e as finanças estaduais, como se depreende da 

possibilidade de inclusão dos títulos da dívida estadual nas carteiras dos Fundos de Aplicação 

Financeira. Nessa nova forma de relacionamento entre o Presidente da República e o Congresso 
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Nacional, cuja tônica era mais negociação e menos  medidas provisórias, a inflação deixou o 

topo da lista de prioridades nacionais. Em seu lugar,  o Executivo federal submeteu um conjunto 

de anteprojetos de lei ou demais espécies legislativas com o objetivo de “reconstrução 

nacional”. Para se ter uma noção, o “projetão” (como ficou conhecido na imprensa e no meio 

político) aglutinava 7 PECs, 42 projetos de lei e múltiplos decretos, tudo voltado a aprofundar 

o processo de liberalização da economia. No Ministério da Fazenda, Marcílio Moreira 

substituiu Zélia Cardoso de Mello, em uma guinada em direção à ortodoxia econômica  a fim 

de desanuviar as relações de indisposição dos agentes públicos e privados para com a equipe 

econômica do governo federal. Porém, o empresariado e os governadores não aderiram à 

proposta presidencial de reconstrução nacional, isto é, a iniciativa não recebeu trâmite célere 

por parte do Congresso Nacional.  

Quanto às finanças estaduais, o problema imediato era o volume das dívidas externas e 

internas contratadas pelos Estados, avalizadas pela União, vencidas ou a vencer em momento 

próximo. Nessa linha, o governo federal concordou em pagar diretamente aos credores externos 

os valores inadimplidos, desde que os entes estaduais também lhe ressarcissem. Esse esquema 

foi explicado pelo Presidente Collor, ao fundamentar seu veto parcial à Lei 8.388/1991: “a 

premissa básica deste modelo é que o Tesouro Nacional não aportará recursos novos à rolagem. 

Ou seja, o Tesouro Nacional repassará às entidades originalmente credoras exatamente o 

montante que receber dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a título de serviço da dívida 

refinanciadas”.  

Com vistas a satisfazer seus interesses creditícios, o governo federal procedeu ao 

bloqueio das disponibilidades em contas bancárias das empresas estatais estaduais, bem como 

reteve parte das transferências constitucionais obrigatórias relativas ao FPE e ao FPM. Diante 

do inevitável cenário de tensão federativa, a Presidência da República esperava solucionar as 

rusgas advindas do uso desses mecanismos com uma futura renegociação da dívida federativa. 

Mais à frente, o Presidente Collor decidiu insistir em suas prioridades, por intermédio do 

“Programa de Saneamento Financeiro e de Ajuste Fiscal”, o qual propunha a modificação de 

44 artigos da Constituição da República de 1988 e a renegociação das dívidas estaduais, com o 

alongamento das vigências contratuais por vinte anos. Vale dizer que, nesse segundo momento, 

o tamanho do auxílio financeiro federal já totalizava USD 57 bilhões.322 Dito de outra forma, 

havia um descompasso entre o almejado  pela Presidência da República e as efetivas 

                                                      
322 “Quando fosse possível, o governo planejava fazer o acerto das dívidas estaduais e converter os governadores 
em aliados na promoção das reformas que tencionava propor.” (SALLUM JUNIOR, Brasilio. O impeachment de 
Fernando Collor: sociologia de uma crise. São Paulo: 34, 2015. p. 136-143) 
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possibilidades de consegui-lo junto ao Congresso Nacional em face dos governadores.  

Em hialino processo de esvaziamento das condições de exercício da Presidência da 

República, aprovou-se, no Poder Legislativo, uma reforma tributária emergencial, proposta 

pelo governo em troca de um reescalonamento incondicionado e sem contrapartidas 

administrativo-financeiras das dívidas públicas subnacionais. O valor da segunda operação 

custou, à época, USD 70 bilhões. Com efeito, o Congresso Nacional estreitou bastante a 

margem fiscal disponível ao governo Collor. 

Ao lado disso, a questão previdenciária colocou em polos opostos os Poderes Executivo 

e Judiciário.323 Em 17 de dezembro de 1991, o novel STJ decidiu demanda judicial em desfavor 

do governo federal, com ganho de causa dos aposentados e pensionistas. De acordo com o 

decidido pelo STJ, os benefícios previdenciários deveriam ser corrigidos em percentual de 

147%, mesmo índice do salário mínimo reajustado, ao contrário dos 54,06% proposto em 

decreto presidencial. Por essa razão, o julgamento teria inevitavelmente grande impacto nas 

contas públicas federais, bem como expunha uma guerra de liminares então travada nas 

instâncias judiciais inferiores.  

Noutro giro, algum contraponto ao STJ veio da Presidência do STF, então exercida pelo 

Ministro Sydney Sanches, durante o recesso forense de 1991-1992, pois de sua lavra foram 

deferidas suspensões das ordens concedidas sobre o tema a uma associação de Brasília e a um 

sindicato de São Paulo. Em síntese, mesmo depois da “Reforma Fiscal de Emergência” 

aprovada no Congresso Nacional, o exercício financeiro de 1992 começou com sinais negativos 

para o equilíbrio das contas públicas, à luz da necessidade de pagamento das diferenças de 

reajustes nos benefícios previdenciários por força dessa decisão judicial. De acordo com 

Brasilio Sallum, as obrigações impostas, na questão previdenciária, ao Poder Executivo pelo 

Judiciário, ambos da União, totalizavam, à época, 11 trilhões de cruzeiros (ou USD 6 bilhões), 

assim o Presidente Collor teria reagido com um pronunciamento em rede de rádio e televisão, 

no dia 7 de janeiro de 1992. Nesse dia, falou diretamente à população brasileira sobre a 

impossibilidade financeira de cumprir as decisões judiciais da questão previdenciária, bem 

como comunicou sua decisão de convocar extraordinariamente o Congresso Nacional (art. 57, 

§ 6º, CR/88),324 que se encontrava em recesso parlamentar (art. 57, caput, CR/88), para que  

                                                      
323 Para entender as controvérsias jurídicas subjacentes à problemática política, recomenda-se: MENDES, Gilmar 
Ferreira. Aposentadorias e pensões do INSS: o reajuste de 147%: pareceres e julgados. São Paulo: Resenha 
Tributária, 1992. 
324 Digna de interesse é a reforma constitucional promovida pela EC 50/2006 que modificou o indigitado 
dispositivo, passando a exigir a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional nas 
hipóteses de convocação extraordinária pelo Presidente da República. 
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aprovasse exações tributárias a aposentados e pensionistas e incrementasse a carga de 

contribuições previdenciárias sobre os servidores da ativa. Essas propostas presidenciais foram 

amplamente rejeitadas pelo Parlamento nos dias seguintes.  

Ainda segundo Sallum, a reação do Presidente Collor aos desafios apresentados pelo 

Judiciário e pelo Congresso foi dupla e ambivalente, porquanto, por um lado, cedeu espaço nos 

Ministérios para conquistar aliados, quando antes só aceitara negociar verbas por votos,  por 

outro lado, porém, assinou, em 23 de janeiro daquele ano, o Decreto 430, que transformava os 

débitos correntes mensais junto aos aposentados e pensionistas em precatórios, pagáveis só em 

1993. Na prática, retirava do Poder Legislativo o timing sobre o pagamento das condenações 

judiciais e simultaneamente colocava em xeque a efetividade das decisões do Estado-Juiz, tudo 

isso para abrir espaço em sua política fiscal.325 Esse ato presidencial foi hostilizado tanto por 

ADIs no STF326 quanto por proposta de decreto legislativo no Congresso Nacional, terminando 

por cair mais à frente por decisão do Supremo.327 

Nessa ambiência de conflagração das forças políticas e de esvaziamento dos poderes 

alocativos e de agenda do governo federal, o STF deliberou sobre as ADIs-MC 686 e 688. Uma 

informação digna de nota é a identidade dos requerentes: o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), representado por Miguel Reale Júnior, e o Partido Social Trabalhista (PST), 

cujos patronos eram Ives Gandra da Silva Martins e Roberto Rosas. Sendo assim, embora o 

primeiro partido tenha flertado, nos meses seguintes, com um embarque no governo federal, 

ambas as agremiações compunham a “frente parlamentar democratizante”,328 que provinha da 

esquerda e do centro da tradição política brasileira, com origem nas pautas estabelecidas em 

sede do movimento pela redemocratização do país, de iniciativa originária do partido 

oposicionista ao regime militar, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Por conseguinte, 

                                                      
325 SALLUM JUNIOR, Brasilio. O impeachment de Fernando Collor: sociologia de uma crise. São Paulo: 34, 
2015. p. 162-169. 
326 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 670, Rel. Min. Paulo 
Brossard, j. 06.06.1992, Publ. DJ 26.06.1992. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 673, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 12.02.1992, Publ. DJ 11.10.2001.  
327 Quanto à questão jurídica de fundo, considera-se essa solvida no RE 147.684, de relatoria do Ministro 
Sepúlveda Pertence: BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário 147.684, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, j. 26.06.1992, Publ. DJ 02/04/1993.  
328 A expressão também é de Brasílio Sallum na medida em que enxergou uma aglutinação partidária (PMDB, 
PSDB, PDT, PT, PSB, PCB e PC do B) herdeira de pautas e quadros do processo de redemocratização brasileiro. 
Constituía-se em frente parlamentar por não ter vínculo duradouro na articulação política entre eles, incluso com 
divergências na liberalização da economia, porém questões como política de salários e autonomia dos Estados 
eram bastante consensuais nessa base. Assim, no primeiro ano de governo Collor, a frente engajou-se com êxito 
na limitação dos saques das cadernetas de poupança, derrubada da MP que bloqueava o efeito das decisões dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, na aprovação do projeto de lei salarial, entre outras agendas (SALLUM 
JUNIOR, Brasilio. O impeachment de Fernando Collor: sociologia de uma crise. São Paulo: 34, 2015. p. 148-
149) 
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depreende-se desse contexto que as ações diretas simbolizaram estratégia de oposição ao 

governo federal. 

O julgamento conjunto das medidas cautelares em ADIs iniciou-se em sessão plenária 

de 11 de março de 1992, o que é bastante célere, haja vista que o protocolo das ações ocorrera 

em 13 e 17 de fevereiro do mesmo ano. Nesse mesmo ritmo, apesar de ter ocorrido um pedido 

de vista, a decisão colegiada terminou por ser tomada em 26 de março. A partir disso, a 

instrução processual do feito para apreciação do mérito das ações estendeu-se por décadas, 

substituindo-se na relatoria os Ministros Ayres Britto, por suceder o Relator, Cezar Peluso, na 

troca da presidência, e novamente por sucessão, os Ministros Teori Zavascki e Alexandre de 

Moraes. O último extinguiu os processos em 17.8.2017 e 25.9.2017, respectivamente, por 

ordem numérica, sem resolução do mérito, pois compreendeu prejudicadas as demandas, tendo 

em consideração que a Lei 8.388/1991 seria uma norma de efeitos concretos em alguns pontos 

e, no restante, sua eficácia teria se exaurido. Sem recursos internos, essas decisões transitaram 

em julgado em 19.9.2017 e 22.11.2017. 

Com o objetivo de igualmente promover exame jurídico das demandas, passa-se a 

aplicar a metodologia analítica indicada em introito. Os partidos alegaram que o objeto 

representava ofensa aos arts. 48, II; 52, VI a IX; e 163, II, da Constituição de 1988. Ou seja, a 

principal linha de argumentação era pela declaração de vício formal de inconstitucionalidade, 

pois a lei em tela tivera origem na Câmara dos Deputados e obedecera à sistemática bicameral 

típica do processo legislativo ordinário. Contudo, na compreensão das agremiações políticas, a 

matéria seria privativa do Senado Federal, via resolução. Então, a escolha do instrumento 

legislativo seria relevante, por impactar no grau de vinculação dos entes federativos ao ato 

estatal, isto é, uma teria alcance federal e a outra, nacional. Por eventualidade, caso o STF 

entendesse que não se tratava de competência privativa da Casa Alta, os requerentes 

sustentaram ser imperioso reconhecer-se igual vício formal, tendo em conta que a temática da 

dívida federativa ostentaria reserva de lei complementar, nos termos do art. 163 do texto 

constitucional. Paralelamente, também houve, nas exordiais, discussão quanto à justeza 

federativa da medida, porquanto beneficiava desproporcionalmente alguns estados federados, 

justamente os mais endividados. 

Intimada a prestar informações, a Presidência do Congresso Nacional afirmou ter havido 

o respeito ao devido processo legislativo. Justificou a origem da tramitação na Câmara dos 

Deputados, porque o projeto decorreu de mensagem presidencial, tendo sido aprovado pelas 

duas Casas legislativas federais e submetido à sanção presidencial, oportunidade  em que 



187 

187 

recebeu veto parcial.329 No mesmo sentido, articulou com a falta de importância do instrumento 

legislativo, pois não haveria usurpação de competência na espécie. Ademais, a lei impugnada 

teria eficácia temporal restrita, bem como não conferiria vantagens fiscais indevidas, tampouco 

promoveria privilégios em razão do acesso amplo concedido pela União às demais unidades 

federadas. O Quadro 2, a seguir, sintetiza o julgamento dessas ações.   

  

                                                      
329 Muitos anos depois, esse veto foi mantido em sessão congressual. 
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Quadro 2 - Ficha de julgamento da ADI 686 e da ADI 688 

ADIs 686 e 688 

Relator Ilmar Galvão 
Autor/Requerente PSDB e PST (oposição) 
Réu/Requerido Presidência da República e Congresso Nacional 
Protocolo 13.02.1992 e 17.02.1992 
Cautelar 11 e 26.03.1992 (sessões plenárias) 
Mérito 17.8.2017 e 25.09.2017 (decisões monocráticas) 
Ato impugnado Lei federal 8.388, de 30 de dezembro de 1991 

Exposição 

a) adveio a Lei 8.388/1991 com a finalidade de que a União assumisse as dívidas dos 
estados e municípios, sendo esse o preço pago para a aprovação de ajuste fiscal 
proposto pelo governo federal. 
b) prazo legalmente fixado para assinatura dos contratos e envio pelo Executivo de 
projeto para adaptar à renegociação a LDO e a LOA de 1992. 

Cabimento arts. 102, I, “a”, e 103, VIII, CR/88 

Questões apresentadas 

Por ser a dívida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios matéria que 
interessa primariamente à federação, é constitucional lei ordinária que pretende aportar 
critérios para a consolidação e reescalonamento da dívida federativa, em detrimento 
de competência exclusiva do Senado Federal? 

Direito aplicável 
- arts. 48, II; 52, VI a IX; e 163, II, CR/88 (PSDB) 
- arts. 5º, 37, 52, VI e IX, 170, IV, CR/88 (PST)  

Precedentes Rp 1.051, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 15.05.1981. 
Argumentação jurídica 

Autor/Requerente 

PSDB 
a) diante de antinomia aparente entre as normas de competências do Congresso 
Nacional e do Senado Federal deve ser resolvida pelo critério da especialidade, assim 
deve ser privilegiada interpretação em favor da atribuição senatorial. 
 
PST 
a) repartição de competências legislativas determina que a participação de ambas as 
Casas do Congresso Nacional ocorra apenas nas matérias que digam respeito ao povo 
e à nação; 
b) toda matéria que diga respeito ao endividamento externo e interno dos entes 
federativos é da exclusiva competência do Senado Federal; 
c) cabe ao Congresso Nacional o poder para estabelecer diretrizes e determinar 
condições e níveis de endividamento dos estados e municípios, enquanto cabe ao 
Presidente da República apenas a iniciativa para propor os limites globais para o 
montante da dívida federativa, vez que a União pode condicionar a entrega de 
transferências constitucionais ao pagamento de seus créditos; 
d) não é dado ao Senado Federal delegar atos de sua competência exclusiva; 
e) lei não pode conferir às empresas públicas privilégios quanto ao pagamento de 
débitos não reconhecidos ao setor privado. 

Réu/Requerido 

Presidência do Congresso Nacional 
a) respeito ao devido processo legislativo, por decorrer de mensagem presidencial 
veiculadora do anteprojeto 
Presidência da República 
a) é indiferente a espécie legislativa usada, porque não houve usurpação de 
competência; 
b) a lei impugnada tem eficácia temporal restrita; 
c) não há vantagens fiscais indevidas a empresas públicas em comparação ao setor 
privado; 
d) não existe falta de isonomia federativa, porque foi concedido acesso amplo pela 
União a todos os entes federados. 

AGU 
Improcedência da ação, com remissão às razões dos pareceres da Consultoria Geral da 
República, Conjur do MJ e PGFN. 

PGR 
Improcedência da ação, por não vislumbrar usurpação de competência do Senado 
Federal. 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 
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No exíguo lapso inferior a um mês, o Ministro Relator, Ilmar Galvão, apresentou ao 

Plenário do STF convicção no sentido de indeferir a cautelar, ou seja, de permitir que a lei 

questionada produzisse seus efeitos jurídicos regularmente. Ao seu modo de ver, alegou não 

haver vício formal de inconstitucionalidade no objeto, visto que a consolidação e o 

reescalonamento de dívidas estaduais não atraem os limites ao crédito público fixados pelo 

Senado Federal. Isso porque a autorização legal dirigida à União remetia a débitos já existentes, 

correntemente aprazados, nos quais figurava, no polo obrigacional, a Fazenda federal, na 

condição de credora. Interessante argumentação técnica também foi formulada em torno da 

impropriedade de se considerar como dívida pública fundada o conjunto de títulos emitidos 

pelas entidades públicas referidas na lei, uma vez que os recursos públicos destinados à 

renegociação da dívida federativa não seriam destinados a atender contemporaneamente 

desequilíbrios orçamentários ou financiamento de obras e de serviços públicos. Além disso, o 

Relator argumentou pela inconveniência da cautelar pleiteada, tendo em vista que a legislação 

impugnada representava legítimo intento de equacionamento do problema do endividamento 

excessivo dos entes federados, o qual, naquele momento, estaria por comprometer a prestação 

das finalidades essenciais dos devedores junto às suas populações. 

Em voto concordante, o Ministro Sepúlveda Pertence endossou a solução supracitada, 

por entender que a posição do Relator adequadamente compatibilizava as três normas 

relevantes: a competência do Congresso Nacional para legislar sobre operações de crédito; a 

reserva de lei complementar para dispor sobre normas gerais sobre finanças públicas, cuja 

ausência não poderia paralisar as operações de crédito; e a competência exclusiva do Senado 

Federal. Ao ver do Ministro, a última competência refere-se a autorizar em concreto operações 

de crédito específicas ou regê-las em delimitado período de tempo, e não de forma genérica e 

abstrata, atribuição das duas Casas parlamentares. 

Seguidamente, o Ministro Célio Borja evocou o que decidido em pleito do governador 

do Estado da Paraíba julgado à época, no qual se controvertia a subtração dos créditos 

decorrentes da arrecadação de tributos estaduais no processo de liquidação extrajudicial de 

banco estadual. De acordo com o julgador, o STF entendeu, na hipótese, que a 

impenhorabilidade dos bens públicos não obstava a ação do credor federal. Em nossa leitura, 

embora não tenha explicitado todas as etapas do raciocínio, o ponto crucial no pensamento do 

Ministro foi a constitucionalidade do sistema de garantias da dívida federativa, reservando-se 

para, em momento posterior, examinar com maior vagar as demais teses suscitadas nas duas 

ações diretas. 

Declinando razões concernentes a juízo de oportunidade feito pelo julgador, apesar de 
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ter sérias dúvidas sobre a constitucionalidade da lei impugnada, o Ministro Presidente, Sydney 

Sanches, argumentou que escolhia dos “males o melhor”, sendo as opções: ou a suspensão da 

lei, ou a permissão de que ela produzisse efeitos até o julgamento do mérito das ações. Então, 

o Presidente optava por deixar ocorrer a solução politicamente engendrada entre Estados, 

Municípios e a União. Com esse último voto, chegou-se ao quórum necessário para decisão em 

controle abstrato de constitucionalidade. 

De outro lado, o Ministro Celso de Mello inaugurou a divergência, por entender que o 

conteúdo material da lei impugnada estava no âmbito de competências privativas do Senado 

Federal, ou seja, demandaria ser perfectibilizado por resolução. Com esteio na doutrina de 

Geraldo Ataliba, ante usurpação de competência, propôs o reconhecimento de vício formal de 

inconstitucionalidade na espécie. Também concordou com as alegações dos requerentes no 

sentido de que, caso o STF entendesse não ser a hipótese de resolução senatorial, a matéria 

deveria ser, alternativamente, normatizada por lei complementar. 

Também em aderência a essa corrente contrária, o Ministro Paulo Brossard trouxe novos 

argumentos, inspirados em sua experiência parlamentar. Por um lado, sustentou a 

impossibilidade de o governo federal assumir dívidas das entidades controladas pelos estados 

(estatais), tendo em vista o sistema constitucional orçamentário. De outro, entendeu ofensiva à 

normatividade constitucional a decisão legiferante, por privar os futuros governantes de seus 

recursos, ao comprometê-los aprioristicamente com o pagamento do serviço da dívida pública. 

Com isso, além de não haver responsabilidade do governante quando se endivida, pois é outro 

mandatário quem arcará com o ônus fiscal, essa dinâmica financeira, em sua visão, caminhava 

para a ingovernabilidade.330 Ademais, reputou pouco crível e amesquinhador do federalismo a 

proibição, contida na lei questionada e dirigida aos Estados, de emitir títulos públicos até 1998. 

Em suma, formaram a corrente vencedora os Ministros Relator, Sepúlveda Pertence, 

Sydney Sanches, Célio Borja, Carlos Velloso e Marco Aurélio, ao passo que restaram vencidos 

                                                      
330 Por sua clareza e pertinência ao objeto da tese, transcreve-se excertos do voto: “O que impressionou no caso 
em exame é que os futuros governantes ficarão com as mãos atadas para governar os seus Estados. Vejam V. Exa.: 
são sessenta prestações trimestrais, ou seja, sete anos e oito meses multiplicados por três; vinte e tantos anos, seis 
períodos governamentais, a partir de agora, que vão ficar tolhidos em sua administração.  
(...) 
Quando estava no Senado fiquei impressionado com a facilidade com que era concedida autorização para os 
Estados elevarem o montante das suas dívidas, interna e externa, além dos parâmetros fixados em resolução do 
Senado, nos termos da Carta Constitucional então vigente. Como Senador pelo Rio Grande do Sul, examinei a 
situação do meu Estado, chegando à conclusão de que o Rio Grande caminhava para a ingovernabilidade; 
trabalhava então com dois documentos oficiais: com o parecer prévio do Tribunal de Contas e com o balanço geral 
do Estado. A evolução da dívida mostrava, nitidamente, que o Estado chegaria à ingovernabilidade. É fácil fazer 
dívida, especialmente outros vai pagar. Muito fácil. Então, comecei a me opor, e fui acusado de ser contra 
o progresso do Rio Grande do Sul.” (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Medida Cautelar em Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 686, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 26.03.1992, Publ. DJ 02.04.1992, p. 244-245. 
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os Ministros Celso de Mello, Paulo Brossard, Octavio Gallotti e Néri da Silveira. O Ministro 

Moreira Alves esteve ausente da sessão de julgamento. Logo, por 6 votos a 4, o Pleno do STF 

decidiu por indeferir as medidas cautelares pleiteadas pelos partidos políticos. O Quadro 3, a 

seguir, sintetiza esse julgamento.  

Quadro 3 - Ficha de julgamento das ADI-MC 686 e ADI-MC 688 

ADI-MC 686331 e ADI-MC 688 

Redator do acórdão Ministro Ilmar Galvão (Relator) 
Publicação DJ 06.04.2001 
Votação 6 x 4  
Ausência Ministro Moreira Alves 
Resultado Indeferimento das cautelares 

Corrente Vencedora 
Ministros Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence, Sydney Sanches, Célio Borja, 
Carlos Velloso e Marco Aurélio. 

Razões de decidir 

a) consolidação e reescalonamento dos estoques da dívida federativa são 
matéria de lei ordinária do Congresso Nacional. 
b) não é papel institucional do STF obstar os efeitos jurídicas de iniciativa 
legislativa que busque endereçar o problema do endividamento excessivo dos 
Estados. Na verdade, o alívio fiscal resultante servirá para prover serviços 
públicos essenciais pelos entes beneficiados. 

Razões laterais 

a) IG: a competência do Senado Federal refere-se à autorização de novas 
operações de crédito (dívida nova); 
b) IG: não se considera dívida fundada o conjunto de títulos emitidos pelas 
entidades públicas envolvidas, porque os recursos não seriam destinados a 
atender desequilíbrios orçamentários ou financiar gastos; 
c) SP: a competência do Senado Federal refere-se a operações de crédito 
concretas ou àquelas autorizadas para período certo de tempo, não cabendo a 
disposição de forma genérica e abstrata sobre o tema, que é da competência 
do Congresso Nacional;  
d) CB: o sistema federativo de garantias prestadas pela União é 
constitucional, não sendo invocável contra ele a impenhorabilidade dos bens 
públicos. 

Corrente Vencida 
Ministros Celso de Mello, Paulo Brossard, Octavio Gallotti e Néri da 
Silveira. 

Razões de decidir 
a) a disposição normativa sobre operações de crédito é de competência 
exclusiva do Senado Federal. 

Razões laterais 

a) CM: caso não seja de competência senatorial, as operações de crédito 
devem ser normatizadas por lei complementar; 
b) PB: é inconstitucional a assunção de dívidas de estatais estaduais pelo 
governo federal; 
c) PB: é inconstitucional a transladação temporal do ônus fiscal decorrente 
do serviço da dívida para os mandatários seguintes, tendendo essa dinâmica à 
ingovernabilidade futura. 

Fonte: elaboração própria com base no inteiro teor do acórdão publicado no DJ. 
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Em avaliação crítica que ora se aporta, compreende-se que demorou muito pouco tempo 

para que as inconsistências decisórias do processo multipolar viabilizado na Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987-1988 servissem de pretexto para a macrolitigância financeira da 

dívida pública estadual.  

 A propósito, a administração do tempo foi uma questão notável nesses casos, em sentido 

positivo e negativo, porque o Relator empenhou-se em levar o feito o mais rápido possível em 

juízo preambular, o que tende a serenar as controvérsias políticas nos parlamentos e as 

divergências nos demais órgãos do sistema de Justiça. Contudo, passado o “teste de fogo” (e 

por pouco), não houve maior interesse em manter o mesmo ritmo de trabalho quanto ao mérito 

das ADIs, o que culminou na perda superveniente de objeto, declarada somente no final de 

2017. Além disso, a nosso ver, a extinção do processo sem julgamento meritório foi indevida, 

porque, desde a ADI-MC 4.048, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o fato de ser uma lei 

formal de efeitos concretos é indiferente para os fins de cognoscibilidade no âmbito de 

fiscalização abstrata de constitucionalidade. Antes disso, no bojo da ADI 2.925, de relatoria da 

Ministra Ellen Gracie, o Tribunal Pleno, por maioria, já admitira excepcionalmente o 

questionamento em abstrato de lei orçamentária, diante de um desvio de finalidade das 

destinações da CIDE-combustível.332 

Igualmente, do itinerário de pesquisa sobre a trajetória normativa das dívidas públicas 

estaduais, percebe-se que essa renegociação somou-se à anterior, sem nunca partir de uma 

situação ideal em que as condições originárias do relacionamento entre União e estados fosse 

passível de apreciação pelo STF. Assim, entende-se que continuaria a existir interesse na 

prestação da jurisdição constitucional em relação aos temas suscitados pela corrente vencida 

dos Ministros, como, por exemplo, a iniquidade das renegociações das dívidas estaduais 

favorece os estados mais ricos, ou a ofensividade à liberdade decisória e alocativa de recursos 

por decisão dos mandatários correntes, a ser arcada pelos futuros governantes, o que pode ser 

traduzido como liberdade do legislador orçamentário. 

Quanto ao julgamento da medida cautelar, perdeu o STF uma boa oportunidade de 

estabilizar as expectativas políticas dos atores e entes relevantes em relação à coordenação de 

controles financeiros exercidos ora pelo Congresso Nacional, ora privativamente pelo Senado 

Federal. Somente com a LRF e posterior chancela da constitucionalidade dessa lei pelo 

Tribunal, de forma definitiva, apenas duas décadas da sua promulgação, que se esclareceu a 

desnecessidade de uma lei complementar única para dispor sobre normas gerais de direito 

                                                      
332 Remete-se à formulação doutrinária por já realizada em: FONSECA, Rafael Campos Soares da. O orçamento 
público e suas emergências programadas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 112-124. 
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financeiro e para quais hipóteses temáticas deve-se atribuir competência ao Congresso 

Nacional, ao Senado Federal e à iniciativa legal do Presidente da República. Ademais, somente 

com o desfecho da ADI 2.238, vinte anos após o seu aforamento, tornou-se viável estabilizar 

as expectativas dos agentes públicos em relação às suas prescrições. 

Igualmente, parecem incorretos os argumentos do Ministro Relator no sentido de que 

(i) o controle senatorial apenas ocorreria para dívidas públicas novas, sendo o reescalonamento 

das obrigações não inovador, em atenção ao princípio da legalidade orçamentária, bem como 

que (ii) os títulos referenciados na lei não ostentam caráter de dívida pública fundada, à luz de 

suas finalidades financeiras. No tocante ao argumento (i), a posição resulta em menoscabo da 

condição de Casa da federação do órgão controlador, sem confundir-se isso com 

irretroatividade legal ou interpretativa, porquanto a regência da atividade financeira do Estado 

deve ser controlada em sua inteireza, no aspecto temporal, pelas instâncias parlamentares 

democráticas. Em síntese, o endividamento público possui consequências muito relevantes na 

vida política das gerações futuras, principalmente na forma de patrimônio público e de carga 

tributária legada. Assim, não se concebe viável a divisão entre débitos pré-existentes e dívidas 

novas.  

Acerca do item (ii), em linguagem simples, não guarda o argumento maior sentido 

dogmático-jurídico com as disposições constitucionais e legais que versam sobre 

endividamento público, mesmo sem considerar a função econômica desse processo no 

orçamento estatal. Talvez tenha se tencionado fazer distinção entre dívidas da Fazenda e da 

Administração, dado o caráter financeiro ou não dos passivos das estatais, o que também não 

importaria na resolução da controvérsia constitucional posta em juízo. Conforme referido em 

plano constitucional, as dívidas flutuantes servem para resolver o problema de defasagem 

temporal entre a necessidade da realização de despesas e o momento de arrecadação das 

receitas, ao passo que as dívidas consolidadas ou fundadas funcionam em prol do efetivo 

financiamento das atividades estatais, por isso caracterizam-se por aspectos formais e materiais. 

Os débitos creditícios versados na Lei 8.388/1991 são do segundo tipo, logo incorreu em 

equívoco técnico a argumentação da corrente majoritária do Tribunal. 

A contextualização geral do esvaziamento do governo federal e das afirmações do 

Legislativo e do Judiciário permite compreender o legalismo da cultura jurídica brasileira. Nos 

temas do direito financeiro, isso usualmente converte-se em política constitucional, tendendo a 

incrementar a macrolitigância financeira, ao sabor das conjunturas políticas em forças de 

situação e de oposição governamentais. 

Ademais, observa-se certa autocontenção do STF, primeiro por conta da 
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discricionariedade cognitiva que se atribuiu na apreciação da cautelar em ADI, dos argumentos 

expendidos pela corrente vencedora em cálculo sobre os prejuízos advindos da suspensão ou 

da manutenção do objeto impugnado e do distanciamento linguístico que se adotou ao tratar de 

solução gestada pelos Estados, Municípios e a União, de onde se infere não constar no 

imaginário dos julgadores sua participação no problema. Depois, em razão do indeferimento da 

cautelar e da posterior prejudicialidade da demanda , verifica-se que se decidiu por não decidir, 

tendo em vista a manifesta omissão em levar o mérito a julgamento no Plenário 

tempestivamente. 

Sendo assim, desse julgado é possível inferir que, no imaginário dos juízes 

constitucionais naquele momento, o problema do endividamento público subnacional não era 

encarado como uma responsabilidade que recaísse precipuamente sobre o STF. Por isso, as 

centralizações das decisões econômicas ou socializações territoriais e temporais de gestões 

fiscais irresponsáveis não seriam matérias passíveis de arbitragem jurídico-constitucional pela 

Corte, uma vez que seriam mais bem resolvidas nas instâncias políticas representativas, ainda 

que exista alguma iniquidade nesses arranjos federativos.333 

Outro tema digno de destaque é o conjunto de argumentos esposados pelo Ministro 

Paulo Brossard, quando enxergou uma problemática intergeracional e republicana no excessivo 

endividamento público estadual. Conforme por si confesso, essa compreensão do fenômeno 

financeiro decorria de sua vivência parlamentar.334 Na decisão dos governantes estaduais em 

adotar conduta fiscalmente imprudente, o que ganhou especiais significado eleitoral (não havia 

reeleição à época) e administrativo (expansão das ações por movimento similar nas despesas), 

a sustentabilidade financeira dos estados restaria comprometida. A despeito de a União sempre 

trazer os argumentos de socialização dos débitos dos estados mais endividados e de 

transladação intergeracional do ônus fiscal, semelhante forma de fundamentar convicção 

jurisdicional à de Brossard nunca mais se mostrou nos debates plenários, pelo menos com 

                                                      
333 “O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO (RELATOR): Peço vênia ao eminente Ministro PAULO 
BROSSARD, para enfatizar que, contrariamente ao que vem ele sustentando, os autores das ações ora apreciadas 
alegaram, justamente, que a lei sob enfoque teve o efeito de beneficiar os estados devedores, em detrimento aos 
estados que foram pontuais no pagamento de sua dívida pública para com a União, o que leva à conclusão de que 
se está diante de lei que ameniza a situação dos Estados, e não de lei que agrava.” (BRASIL. SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade 686, Rel. Min. Ilmar 
Galvão, j. 26.03.1992, Publ. DJ 02.04.1992, p. 245) 
334 Em réplica ao aparte transcrito na nota de rodapé anterior: “O SENHOR MINISTRO PAULO BROSSARD: 
Mas não estou me baseando na inicial, mas na minha experiência. Creio que, em juízo cautelar, tem-se um pouco 
mais de liberdade.” Ainda pertinente a fala que motivou o aparte: “Falo na situação do Rio Grande do Sul porque 
a estudei detidamente e tenho trabalho impresso sobre isso. Mas a situação dos Estados é mais ou menos essa; é 
fácil fazer dívida, volto a dizer, especialmente quando o vencimento do empréstimo cai em governo seguinte. É 
uma beleza; recebe-se o empréstimo, gasta-se o dinheiro e deixa-se a conta para ser paga pelo sucessor.” (Ibid., 
loc. cit.) 
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tamanha centralidade argumentativa. 

3.2.2 É possível ao Senado Federal vincular o produto de privatizações estaduais ao 

pagamento da dívida pública estadual? 

Aborda-se neste momento o questionamento em abstrato da validade constitucional da 

Res. SF 69/1995, no que modificada pela Res. SF 117, de 21 de novembro de 1997.  Refere-se, 

em particular, aos temas da judicialização das dívidas públicas estaduais juntamente com o 

processo de reforma do Estado brasileiro na década de 1990, especialmente no aspecto relativo 

às privatizações de empresas estatais. A respeito do último, cuida-se de fenômeno econômico-

administrativo com sistêmico questionamento no Poder Judiciário à época, portanto vertido em 

gramática jurídica, o que originariamente era uma disputa entre forças políticas caracterizadas 

pela clivagem governo–oposição. 

 De saída, repisa-se a ambiência macroeconômica na qual se inseriu o plano monetário 

de criação do Real, cujos impactos foram sentidos nas contas públicas estaduais, notadamente 

pela extinção das possibilidades de auferir rendas com o “imposto inflacionário” e o floating 

bancário, bem como de reduzir o peso orçamentário-financeiro de despesas nominalmente 

fixadas simplesmente pelo decurso do tempo, dado que os passivos restam corroídos pela 

inflação.  

Outro evento marcante diz respeito à condicionalidade da renegociação das dívidas 

estaduais em função da realização de reformas estruturais e institucionais nos estados 

beneficiários do auxílio federal. Nesse contexto, inclui-se o objetivo de redução da presença 

dos entes estaduais no setor bancário, por intermédio do Proes, tal como formalizado pela MP 

1.514/1996. 

 Em sintética consideração, o Proes estendeu o tratamento concedido ao Estado de São 

Paulo a todos os Estados-membros, com o fito de induzir. Em função da voluntariedade 

intrínseca ao programa, a adesão consistiu em escolha dos governadores pela privatização dos 

bancos estaduais, sob uma lógica de indução econômica. Assim, o governo federal dispunha-se 

a financiar integralmente o custo da operação, quando esta culminasse na privatização da 

instituição financeira oficial. Por outro lado, o financiamento do simples saneamento se limitava 

à metade, isto é, com a permanência do controle acionário no patrimônio estadual. Ademais, a 

legislação autorizava a União a adquirir os créditos dos bancos estaduais até o final de março 

de 1996, refinanciando os passivos. 
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 No caso paulista, as dimensões da crise na ordenação fiscal referentes (a) aos passivos 

e à administração dos bancos estaduais na década de 1990 e (b) ao desequilíbrio no ciclo 

orçamentário, em larga medida, coincidiam. Com efeito, mediante a conjugação do PROES e 

do PAF, foi possível a solução de ambos os problemas, haja vista que os principais credores da 

dívida paulista eram os próprios bancos estaduais. Contudo, o “caso Banespa”335 consistiu em 

uma excepcionalidade, porque, em dezembro de 1995, a parcela da dívida dos Estados, excluído 

SP e incluída a dívida mobiliária no cômputo, correspondia a 40% do estoque, ao passo que o 

indicador paulista era mais que o dobro, 89%. Por diversas razões – v.g. o alinhamento 

internacional do Brasil com as diretrizes do Banco Mundial, os diagnósticos da Comissão 

Executiva de Reforma Fiscal –,336é possível entender a inclusão do tema das privatizações do 

mercado bancário na agenda federativa. A despeito de não solucionar o problema do 

endividamento estadual nacionalmente, justificou-se a extensão dessas condições ao resto do 

país por diversos motivos, desde a persecução da adesão dos governadores nos programas de 

ajustes fiscais até questões de isonomia federativa – não só principiológica, mas pragmático-

política,337 porque era  preciso aprovar o programa econômico no Senado Federal,338 cuja 

composição é formada, em quase 60%, por representantes de estados das Regiões Norte e 

Nordeste.  

Na prática, rememora-se que grande porção dessas obrigações creditícias já se fazia 

perante a União-credora, embora os impactos e as explicações dessa conjuntura no federalismo 

                                                      
335 Adotando-se o caso paulistano como referência: VIEIRA, Sérgio Arnor. O processo de privatização dos bancos 
estaduais e o Proes. Pensar Contábil, v. 9, n. 37, 2007. Disponível em http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-
06/index.php/pensarcontabil/article/viewFile/121/121. Acesso em: 02 out. 2020. DALL’ACQUA, Fernando 
Maida. Crise dos bancos estaduais: o caso do Banespa. Relatório de Pesquisa n. 7/1997, Núcleo de Pesquisas e 
Publicações, Fundação Getúlio 
Vargas, São Paulo, 1997. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/3219/P0
0167_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 out. 2020; GARMAN, Christopher; LEITE, Cristiane 
Kerches da Silva; MARQUES, Moisés da Silva. Impactos das relações Banco Central x bancos estaduais no 
arranjo federativo pós-1994. In: XXII Encontro Anual da ANPOCS – Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Ciências Sociais. Anais [...] out. 1998. Disponível em:  
https://anpocs.com/index.php/encontros/papers/22-encontro-anual-da-anpocs/gt-20/gt12-14/5132-cgarman-
impactos/file. Acesso em: 02 out. 2020. 
336 Com a promoção de estudo de caso dos bancos estaduais de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, a partir do 
qual se faz generalização nacional e prescrevem-se políticas econômicas: WERLANG, Sérgio Ribeiro da Costa; 
FRAGA NETO, Armínio. Os bancos estaduais e o descontrole fiscal: alguns aspectos. Revista Brasileira de 
Economia, Rio de Janeiro, v. 49, n. 2, p. 265-275, abr./jun. 1995. Outra análise é feita a partir do caso do Banco 
do Estado do Rio de Janeiro em: BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta. O PROES e a privatização dos bancos 
estaduais. In: ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA. Anais [...]. Fortaleza, 2009. 
Disponível em: https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-
01/1548772005_adf83124319e5fa5b6bfb10d220fef86.pdf. Acesso em: 02 out. 2020. 
337 ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. Pragmatismo por necessidade: os rumos da reforma econômica no 
Brasil. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, p. 213-234, 1996. 
338 SALVIANO JUNIOR, Cleofas. Bancos estaduais: dos problemas crônicos ao Proes. Brasília: Banco Central 
do Brasil, 2004. p. 81-83. 
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brasileiro sejam objetos de ensaios e teses próprias, nas quais se suscitam as preferências das 

elites políticas estaduais, as regras de endividamento público e a emergência da possibilidade 

de reeleição nos mandatos executivos.339 Em outras palavras, o resgate federal aos bancos 

estaduais almejava também evitar uma crise de solvibilidade das instituições bancárias oficiais 

da União, uma vez que expostas ao risco sistêmico no sistema financeiro nacional representado 

pela bancarrota das empresas dos Estados. 

 À semelhança do Programa Nacional de Desestatização,340 o próprio PROES foi 

impugnado no STF, como se depreende do julgamento de medida cautelar na ADI 3.578. Nessa 

seara, o Pleno assentou a inexigibilidade de autorização legislativa específica de um lado e, de 

outro, a necessidade de lei estadual na operação de transferência do controle do Estado-membro 

para União e subsequente oferta dos ativos à iniciativa privada ou extinção empresarial.341  

 Por seu turno, em sede de ações coletivas movidas por sindicatos dos afetados pelo 

processo de privatização do Banespa, o Plenário do STF veio a debruçar-se sobre o primevo 

evento administrativo-financeiro sob a perspectiva processual da grave lesão à ordem pública 

que se exige das suspensões de seguranças. Na Pet 2.066, de relatoria do Ministro Presidente 

Carlos Velloso, apreciou-se questão de ordem – diga-se: de muito interesse para a estruturação 

espacial do controle de constitucionalidade –, com acórdão redigido pelo Ministro Sepúlveda 

Pertence.342 Depois, houve questionamento em abstrato da MP que possibilitou essa engenharia 

financeira na ADI 2251, relatada pelo Ministro Sydney Sanches.343 

Além de investigações sobre a influência da Corte na estabilização institucional da 

                                                      
339 LEITE, Cristiane Kerches da Silva. Autoridade monetária e federalismo no Brasil: uma reflexão sobre a 
reforma do sistema de bancos públicos estaduais. 2001. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001; GAMA NETO, Ricardo 
Borges. Plano real, privatização dos bancos estaduais e reeleição. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 25, 
n. 77, p. 129-150, out. 2011; MAKLER, Harry M. Bank transformation and privatization in Brazil financial 
federalismo and some lessons about bank privatization. The Quartlerly Review of Economics and Finance, v. 
40, n. 1, p. 45-60, fev. 2000. 
340 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade 
1584, Rel. Min. Ilmar Galvão, Red. p/ Ac. Nelson Jobim, j. 23.04.1997, Publ. DJe 02.04.2004. 
341 Inicialmente, em seu contexto originário, foram ajuizadas as ADIs 562 e 586, ambas de relatoria do Ministro 
Ilmar Galvão, após em outro momento, o da privatização da Companhia da Vale do Rio Doce, o debate-se foi 
recolocado tendo novamente como objeto a legislação de regência do programa nacional de desestatização na ADI 
1584, apesar do Min. Galvão remanescer na relatoria, a corrente inaugurada pelo Ministro Nelson Jobim sagrou-
se vencedora em medida cautelar que ocorrera seis meses após a privatização da empresa: BRASIL. SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.577, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, j. 14.09.2005, Publ. DJ 24.02.2006. Recentemente, em fevereiro de 2020, procedeu-se o 
julgamento definitivo da ação com o reconhecimento parcial de prejudicialidade da ação e, na parte conhecida, 
julgou-se parcialmente procedente o pedido: BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3.577, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.02.2020, Publ. DJ 06.04.2020. 
342 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Questão de Ordem em Agravo Regimental em Petição 
2.066, Rel. Min. Carlos Velloso, Red. p/ Ac. Min. Sepúlveda Pertence, j. 02.08.2000, Publ. Em 28.02.2003. 
343 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade 
2.251, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 15.03.2001, Publ. DJ 24.10.2003. 
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moeda,344 há uma agenda própria de pesquisas jurídicas e de ciências sociais sobre a 

jurisprudência e o desempenho institucional do Tribunal em matéria de privatizações do 

patrimônio estadual, o que ganha, ainda hoje, desdobramentos e luzes na espacialidade pública 

brasileira. A esse respeito, contributo acadêmico de Vanessa Elias revela que, no período de 

1991 a 1998, foram realizadas 877 ações de extinção de estatais, com 42 empresas privatizadas 

no total, conquanto houvesse o ajuizamento de 39 ADIs diretamente relacionadas a esses 

processos, dentro de uma população estatística de 842 ações analisadas. Em sua maioria, as 

ações foram aforadas por partidos de oposição e governadores, tendo como requerido o 

Executivo Federal. Nessa amostra, embora, em todas, se pleiteasse a inconstitucionalidade de 

atos voltados a retirar o controle acionário dos entes estaduais, apenas quatro ADIs tiveram 

cautelares deferidas e em nenhuma delas houve julgamento de mérito no sentido da procedência 

da ação. Dito de maneira mais direta, o Tribunal, em nenhuma vez, obstaculizou, pela via desse 

instrumento processual, uma privatização de estatal. Portanto, tratando de uma agenda mais 

ampla de reformas liberalizantes da economia, concluiu a autora: 

Em resumo, a utilização do Judiciário não impediu, mas retardou a ação do 
governo no caso das privatizações, além de levá-lo a mudar as suas estratégias 
de ação face à avalanche de processos judiciais e de pedidos de liminar. Neste 
sentido, o acionamento do Judiciário refletiu-se no processo de privatizações. 
Contudo, uma vez que estou trabalhando com um conceito de judicialização 
da política que implica em uma participação ativa dos magistrados no rumo 
dos assuntos definidos na esfera da política, julgando as ações que chegavam 
ao Judiciário, então é possível afirmar que este Poder, embora tenha sido 
chamado a se pronunciar sobre questões políticas, não judicializou tais 
questões, pois não julgou o mérito de tais ações. Ao fim e ao cabo, uma vez 
que a venda das empresas já se concretizou e o Judiciário não a impediu, fica 
realmente difícil imaginar que o processo será revertido; o poder decisório do 
Judiciário e sua influência sobre a cena política são substancialmente afetados 
a partir do momento que os novos controladores das empresas já "entregaram 
o cheque" e começaram a exercer o seu poder. A partir de então, pouco se 
pode fazer, além de esperar que as ações se extingam por perda de objeto.345 

 Na mesma toada, Veridiana Alimonti apontou para a coloração ideológica dos debates 

propostos em ADIs contra privatizações, tendo em vista a mobilização jurisdicional da temática 

por partidos políticos de oposição ao governo federal, mais à esquerda do espectro político 

nacional. Concluiu pela influência do momento político (aspecto não lateral ou 

involuntariamente esquecido, traduzindo-se, em linguagem jurídica, na análise da 

                                                      
344 Pesquisas acadêmicas de fôlego quanto à interação entre a moldura jurídica da política monetária e o STF 
podem ser encontrados em: DURAN, Camila Villard. Direito e moeda: o controle dos planos de estabilização 
monetária pelo Supremo Tribunal Federal. São Paulo: Saraiva, 2010. 
345 OLIVEIRA, Vanessa Elias de. Judiciário e privatizações no Brasil: existe uma judicialização da política?. 
Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 48, n. 3, p. 559-686, set. 2005. p. 584. 
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plausibilidade das alegações e do perigo na demora) e do tempo no processo decisório da Corte, 

pela celeridade com que esta se desincumbiu dos julgamentos (em até um mês, na média, com 

menos de um quinto das ações ultrapassando um semestre de duração). Em síntese, a despeito 

de vislumbrar óbice efetuado tempestivamente à operação de privatização da IRB-Brasil 

Resseguros S/A, as decisões em controle abstrato de constitucionalidade tomadas pelo STF 

pouco interferiram no PND.346 

 Realiza-se essa digressão para demonstrar o resultado surpreendente do conjunto de 

ações diretas de inconstitucionalidade que desafiaram a Resolução 117/1997 do Senado Federal 

no que alterou a congênere 65/1995, a qual dispunha sobre as operações de crédito interno e 

externo realizadas pelos Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias, inclusive a 

concessão de garantias. Isso porque o STF apresentou óbice jurídico à necessidade de lei para 

fixar liame entre o destino dos recursos oriundos da privatização de empresas estaduais e o 

adimplemento do principal e de acessórios das dívidas públicas desses entes, sob o fundamento 

de que à Casa da federação caberia apenas dispor sobre o procedimento das operações de 

crédito, e não impor novos critérios para avaliação da pertinência técnica e política do 

endividamento público estadual. 

 Portanto, a questão abstrata submetida ao juízo foi a ofensa à autonomia financeira dos 

estados por parte de incisos do art. 13 da Res. SF 69/1995, ao exorbitar a esfera de simples 

instrução dos pleitos por autorização para contratar novas obrigações pelas unidades federadas. 

Segundo os requerentes, o art. 52 da Constituição da República de 1998 não permitiria ao 

Senado Federal obrigar os estados a vincular 50% dos recursos auferidos em privatizações ao 

serviço e à amortização das dívidas. 

 A medida cautelar requerida na ADI 1.728, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti,  

ajuizada pelo governador do Estado da Paraíba, foi deferida unanimemente pelo Plenário do 

STF em 11 de dezembro de 1997, cujo efeito foi a suspensão, com eficácia prospectiva da 

execução e da aplicabilidade das normas contidas na resolução senatorial que  vinculava as 

riquezas percebidas em razão de privatização ao pagamento das obrigações creditícias. O exame 

do mérito das ações restou prejudicado pela superveniência de novas regulamentações por parte 

da Casa Alta, conforme reconhecido em decisão de 30 de junho de 2004, lavrada pela sucessora 

na relatoria das ações diretas, a Ministra Ellen Gracie. Em resumo, com esteio na autonomia 

federativa dos Estados, o Tribunal vetou a iniciativa de maioria parlamentar muito celeremente, 

                                                      
346 ALIMONTI, Veridiana. O controle de constitucionalidade das privatizações: o contexto político e o tempo 
nos votos do Supremo Tribunal Federal. 2006. Monografia (Escola de Formação) – Sociedade Brasileira de Direito 
Público, São Paulo, 2006. p. 76-83. 
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visto que a Resolução é de 20 de novembro, a primeira ADI foi ajuizada e distribuída em 3 de 

dezembro, e a liminar foi julgada em Plenário na sessão ocorrida no dia 11 do mesmo mês. 

 Além da supracitada ação movida pelo chefe do Executivo paraibano, foram ajuizadas 

mais de uma dezena de outras ADIs contra a mesma Resolução senatorial, todas por iniciativa 

de governadores entre dezembro de 1997 e janeiro de 1998. Em relação às demandas 

subsequentes, o Ministro Relator, Octavio Gallotti, prevento para a questão, determinou o 

apensamento nos autos do primeiro feito, e as cautelares pleiteadas foram julgadas prejudicadas 

monocraticamente no dia seguinte à sessão do Pleno.  

Observa-se que se tratou de empreendimento coletivo dos governadores e suas 

respectivas advocacias públicas, em razão da similitude das petições iniciais dessas ações 

diretas, uma vez que parecem ter crescido da primeira versão paraibana, justamente a peça 

analisada pelo Tribunal, conforme se depreende do conteúdo e da ordem das alegações de 

inconstitucionalidade, reprodução literal e evocação do suporte doutrinário das mesmas fontes. 

Assim, infere-se desse contexto litigioso que a iniciativa senatorial foi interpretada como 

ofensiva aos estados de forma geral, em consonância com a contraposição de governadores 

filiados à mesma agremiação partidária do Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB) – como Mário Covas, de São Paulo, Tasso Jereissati, do Ceará, e Eduardo 

Azeredo, de Minas Gerais –, restando, dúvida, portanto, sobre a motivação de a modificação 

normativa ter logrado êxito no Senado Federal e de haver a necessidade de judicializar a matéria 

perante o STF.347 

Rápida revista aos jornais da época permite compreender o que estava em jogo. No 

mesmo 20 de novembro, o governo federal conseguiu a aprovação da Reforma do Estado 

(futura EC 19/1998) na Câmara dos Deputados (as discussões principais residiam na 

estabilidade do servidor e nos “privilégios” da magistratura), corriam igualmente em Comissões 

a reforma da previdência e a tributária; o Banco Central do Brasil, então chefiado por Gustavo 

Franco, reduziu o juro básico para 2,9% e, por sua vez, o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, 

rejeitava publicamente “bravata nacionalisteira”, em aceno ao FMI (alguns dias depois 

                                                      
347 “A resolução determina que, a partir de anteontem (24), só receberão autorizações de empréstimos os Estados 
e municípios que usarem pelo menos metade das receitas de privatizações em redução de dívidas. Para as 
privatizações efetuadas antes de ontem, a regra não vale, e os governadores e prefeitos devem apenas apresentar 
ao Senado informações sobre o montante arrecadado e a destinação.  
O impacto mais imediato da resolução será na renegociação das dívidas dos Estados com a União. Para que os 
acordos assinados com o Ministério da Fazenda sejam aprovados, será necessário o uso de pelo menos metade dos 
recursos de privatização em resgate de dívida. São Paulo livrou-se no primeiro momento desta exigência, uma vez 
que obteve a aprovação à rolagem dias antes de entrar em vigor a resolução.” (KLEINUBING quer fiscalizar 
empréstimos. Folha de Londrina, 26 de novembro de 1997. Disponível em: 
https://www.folhadelondrina.com.br/politica/kleinubing-quer-fiscalizar-emprestimos-51820.html. Acesso em: 22 
de fevereiro de 2021. 
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descartado por FHC). Ao lado disso, o acordo da dívida de São Paulo com a União era aprovado 

no Senado Federal. Na Folha de São Paulo, constou a assunção, pelo governo federal, de R$ 

50,3 bilhões de débitos do ente paulista, com subsídio na ordem de R$ 3,8 bilhões – incluindo 

dívida mobiliária com precatórios usada irregularmente (R$ 1,5 bilhões) –, a serem pagos em 

três décadas de prestações mensais e com a entrega de diversas estatais (Banespa, Eletropaulo, 

Cesp, Ceagesp e Fepasa).348 O acordo era expressivo, ao que demorou seis meses para ser 

votado no Senado Federal, com severas críticas em razão da não extensão de seus termos aos 

demais Estados, dado que somente São Paulo respondia por 59% da dívida federativa e apenas 

o subsídio federal correspondia a muitas vezes o total dos passivos de diversos entes estaduais. 

Em 26 de novembro, o endividamento dos Municípios de São Paulo e Belo Horizonte ameaçava 

parar o aparato estatal, falando-se, então, em uma “concordata branca”.  

Quanto ao STF, em 4 de dezembro, o Tribunal rejeitara recurso do ex-Presidente 

Fernando Collor, que buscava anular seu processo de impeachment para reaver seus direitos 

políticos e disputar as eleições de 1998. A imprensa informava, em 13 de dezembro, que o STF 

suspendera a validade da “Lei Kleinubing”, assim denominada em homenagem ao seu 

propositor, senador e ex-governador de SC, permitindo que os estados empregassem os recursos 

das privatizações como quisessem.349 

Entendido o contexto político no qual adveio a Resolução senatorial, retorna-se para o 

exame da argumentação jurídica pertinente ao caso. De plano, constatado o padrão acumulativo 

dos argumentos expedidos pelos requerentes, propõe-se reconstruí-los de maneira aglutinativa. 

Na primeira ação, alegou-se a distinção entre a norma modificada e o texto prévio, por gerar 

novas obrigações aos Estados, tolhendo sua autonomia financeira, assim como que a ordem 

constitucional não autoriza o Senado Federal a determinar os destinos de verbas extraídas do 

patrimônio desses entes.  

Na exordial do Estado do Pará, houve acréscimo substantivo de argumentos, pois se 

alegou a infringência ao princípio federativo pela Resolução senatorial por meio de medidas 

restritivas ao desempenho autônomo das finanças públicas de cada pessoa política, o que se 

desviaria do razoável, em sua acepção jurídica, visto como critério de legitimidade das condutas 

                                                      
348 ACORDO da dívida de SP passa no Senado. Folha de S. Paulo, 21 de novembro de 1997, Brasil p. 14. 
349 “Na verdade, além do parecer técnico de Gallotti, a Lei Kleinubing foi alvo de muitas críticas (...) Vários 
governadores queixaram-se de que não valeria a pena tocar o programa de privatizações se a metade do dinheiro 
arrecadado não pudesse ser usado para acertar fluxo de caixa ou realizar obras. Os governadores contam com o 
dinheiro das privatizações para poderem realizar obras que os ajudem nas suas campanhas para a reeleição.” 
(MORAES, Marcelo de. Supremo suspende validade da Lei Kleinubing. O Estado de São Paulo, 13 de dezembro 
de 1997, política, p. 5.) 
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públicas.350Suscitou-se, ainda, a ideia de que não faria sentido conceder autonomia às unidades 

federadas e retirar-lhes os meios financeiros para o desempenho de suas funções.  

A isso, o governador do Espírito Santo adicionou a impossibilidade de convalidação de 

vícios formais de competência e a inviabilidade de a instância legislativa dispor sobre o suporte 

objetivo da legislação impugnada (destinação de recursos estaduais) ou conferir sentido 

retroativo à inovação.  

Ademais, o governador do Estado do Ceará acentuou o desvio de finalidade perpetrado 

pelo requerido, ao modificar radicalmente a Resolução anterior. Construiu argumentos 

relacionados ao ethos da administração, ao informar que não houve envolvimento do requerente 

no chamado “escândalo dos precatórios”, que pagava “religiosamente” em dia seus 

empréstimos e que faltariam recursos para os benefícios previdenciários dos servidores 

estaduais por conta da determinação do objeto hostilizado.  

Inovou também na argumentação o Estado do Mato Grosso do Sul, que defendeu a 

alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes na edição, pelo Legislativo, de ato 

legal de conteúdo concreto e individualizado a ser implementado pelo Executivo, sob pena de 

inconstitucionalidade substancial, assim como igual violência ao princípio da isonomia na 

dimensão da igualdade de todos perante a lei.  

O governador de Santa Catarina também questionou a nova atribuição dos Tribunais de 

Contas dos estados consistente em expedir a certidão exigida pelo objeto, a qual atestaria a 

utilização de, pelo menos, metade dos recursos oriundos das privatizações no pagamento das 

dívidas. Isso porque os órgãos auxiliares de controle externo deveriam ter sua atuação adstrita 

à fiscalização da legalidade dos atos das autoridades públicas, e não verificar o emprego de 

verbas públicas a determinados fins. O Quadro 4, a seguir, sintetiza o julgamento dessas ações. 

  

                                                      
350 Igualmente, é notável nessa peça processual a alegoria que faz à relação de autoridade paternal para descrever 
a relação financeira entre União e Estados. Isso porque o paternalismo do governo federal é algo que se encontra 
no senso comum dos advogados e burocratas estaduais, conforme o subscritor ascultou diversas vezes nas 
entrevistas conduzidas, à fl. 11 da exordial: “Tanto equivale a um pai superprotetor e superior a um filho menor e 
desajustado, ao qual não se permite responsabilidade própria na condução de sua vida e que, por isso mesmo, tem 
os seus recursos vinculados a uma destinação previamente afirmada a uma destinação previamente afirmada pela 
autoridade paterna.” 
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Quadro 4 - Ficha de julgamento da ADI 1.728 e outras ações diretas 

ADIs 1.728, 1.733, 1.734, 1.735, 1.736, 1.737,  
1.738, 1.739, 1.740, 1.741, 1.742, 1.743, 1.744, 1.745, 1.761, 1.769 e 1.796 

Relator Octavio Gallotti 
Autor/Requerente Governador da Paraíba e outros 
Réu/Requerido Senado Federal 
Protocolo 03.12.1997 e outros 
Cautelar 11.12.1997 (sessão plenária) 
Mérito 30.06.2004 (decisão monocrática) 
Ato impugnado Resolução do Senado Federal 117, de 21 de novembro de 1997 

Exposição 

Adveio a Resolução SF 117/1997 que alterou substancialmente o art. 13 da 
Res. 69/1995 o qual determinava apenas sobre o procedimento de instrução de 
pedido de autorização para contratação de novas operações de crédito. Com a 
novel resolução, a autonomia financeira dos Estados estava tolhida, porque se 
gerou nova obrigação substantiva consistente na apresentação de certidão 
expedida pelo TCE que atestasse o emprego de, no mínimo, 50% das receitas 
advindas das privatizações de estatais estaduais, desde 1º de janeiro de 1995, 
na amortização e liquidação de obrigações financeiras, notadamente dívida 
pública mobiliária e fundada, precatórios judiciais e constituição de fundos 
para o regime próprio da previdência social. 

Cabimento - arts. 102, I, “a” e “p”, e 103, V, CR/88 

Questões 
apresentadas 

Ofende a autonomia constitucional dos estados resolução do Senado Federal 
que busque vincular as receitas advindas de privatizações de estatais estaduais 
ao pagamento de despesas financeiras? 

Direito aplicável - art. 60, §4º, I, CR/88  
Precedentes --//-- 

Argumentação jurídica 

Autor/Requerente 

a) Ao Senado Federal cabe apenas definir o procedimento para o pleito 
estadual de contratação de novas operações de crédito, de maneira a aferir a 
situação econômico-financeira da unidade constituinte pleiteante. Logo, o 
intento criativo de novas obrigações ofende a autonomia dos entes federados; 
b) Gov PA: impossível conceder autonomia constitucional aos estados e retirar 
os meios financeiros; 
c) Gov ES: impossibilidade de convalidar vícios formais de 
inconstitucionalidade; 
d) Gov CE: desvio de finalidade da resolução senatorial, ao modificar escopo 
do ato legislativo anterior; 
e) Gov MS: ofende o princípio da separação dos poderes ato de conteúdo 
concreto e individualizado editado pelo Poder Legislativo federal a ser 
implementado pelo Poder Executivo estadual; 
f) Gov SC: a atuação dos Tribunais de Contas limita-se a fiscalizar a legalidade 
de atos das autoridades públicas, sendo ilegítimo atribuir aos órgãos de 
controle externo a verificação do emprego de verbas públicas a determinados 
fins. 
 

Réu/Requerido a) respeito ao devido processo legislativo. 
AGU Improcedência da ação (posterior à cautelar) 
PGR Procedência da ação (posterior à cautelar) 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 
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A despeito desse conjunto cumulativo de argumentos, alguns mais consistentes do que 

outros, o STF, em juízo preambular, cingiu-se a assentar o excesso de competência do Senado 

Federal, mediante o cotejo dos nove incisos anteriores do art. 13 da Res. SF 65/1995  com os 

dois outros introduzidos pela Res. SF 117/1997. Ressaltou-se, no voto condutor, que seria 

ilegítima a atuação senatorial, ao impor o cumprimento de obrigações substantivas, derivadas 

não da obediência a preceito legal, mas da realização de determinada opção política ou 

administrativa, traduzida na escolha dos fins para a aplicação dos recursos provenientes de 

outras fontes (privatizações), e não da operação de crédito propriamente analisada.  

Segundo o Relator, essa eleição fundamental insere-se naturalmente na competência 

legislativa e de autogoverno dos estados e dos Municípios. O Ministro Gallotti também 

estabeleceu limites hipotéticos para efeitos argumentativos, ao dizer que seria lícito ao Senado 

Federal dispor sobre a finalidade do dispêndio estadual ou municipal empregada aos recursos 

advindos de operação de crédito que eventualmente autoriza, “não, porém, (...) quando se 

pretende definir a sorte de recursos estranhos à operação submetida àquela augusta Casa 

Legislativa”. Ademais, entendeu necessário reforçar que não compactuava com a leniência 

fiscal para com o inadimplemento dos compromissos financeiros dos Estados, haja vista que, 

na sua versão anterior, a Resolução senatorial já preconizara a necessidade de certidões 

negativas de regularidade fiscal e de demonstração técnica da sustentabilidade da dívida. 

Além de verificar o perigo na demora do provimento judicial pelo STF, quando 

porventura viesse a julgar procedente a ação direta, a centralidade do argumento do Relator 

repousara na ilegitimidade da interferência, por parte do órgão federal, no âmbito de seleção de 

determinadas ações políticas ou administrativas que competem, na arquitetura constitucional, 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Sem ter constatado algo relevante nas notas taquigráficas do julgamento e considerando 

que os únicos votos vogais juntados versaram sobre pontos laterais, notadamente o do Ministro 

Nelson Jobim – em que prestou uma homenagem ao Senador Josaphat Marinho fazendo a 

leitura de uma manifestação sua  quando da votação da matéria na Casa Legislativa – e o do 

Ministro Marco Aurélio – que concordou com o raciocínio hipotético lançado pelo Relator de 

a margem de licitude do mister senatorial limitar-se ao emprego das verbas oriundas da própria 

operação de crédito, considera-se suficiente para análise o voto condutor. O Quadro 5, a seguir, 

sintetiza esse julgamento.   



205 

205 

Quadro 5 - Ficha de julgamento da ADI 1.728 

ADI-MC 1.728351 

Redator do acórdão Ministro Octavio Gallotti (Relator) 
Publicação DJ 14.11.2001 
Votação 9 x 0  
Ausência Ministros Celso de Mello (Presidente) e Carlos Velloso 
Resultado Deferimento da cautelar 

Corrente Vencedora 
Ministros Octavio Gallotti, Moreira Alves (no exercício da Presidência), Néri 
da Silveira, Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence, Sydney Sanches, Marco 
Aurélio, Maurício Corrêa e Nelson Jobim. 

Razões de decidir 
a) não é dado ao Senado Federal dispor sobre as finalidades de receitas 
advindas de privatizações de estatais estaduais, sob o pretexto de condicionar 
sua análise quanto à autorização de novas operações de crédito. 

Razões laterais 

a) OG e MAM: é lícito ao Senado Federal dispor sobre os fins legítimos das 
receitas advindas das novas operações de crédito por si autorizadas; 
b) OG: a invalidação de resolução senatorial pelo STF não compromete o 
compromisso com o adimplemento da dívida pública estadual, tendo em vista 
que os demais condicionantes já exigiam a regularidade fiscal nessa seara. 

Fonte: elaboração própria com base no inteiro teor do acórdão publicado no DJ. 

De início, revela-se interessante o caso de diálogo institucional entre STF e Senado 

Federal consistente no recurso retórico ao espaço de conformação lícito a que dispunha o último 

para supervisionar nacionalmente o endividamento público estadual. A despeito de a Corte não 

dispor de competência consultiva – como é o caso do TSE, por força do inciso XII do art. 23 

do Código Eleitoral –, a escolha por valer-se de obiter dicta quanto ao ponto para esclarecer 

autenticamente o alcance da diretriz jurisprudencial, concomitantemente à própria produção da 

decisão, pode ser explicada pela excepcionalidade do julgamento diante do histórico da atuação 

do STF nas privatizações ou pela sensibilidade política que subjaz aos interesses federativos 

envolvidos em juízo.  

Ademais, sobressaem-se nesta análise a celeridade do julgamento da tutela cautelar em 

colegiado pleno do Tribunal, o quórum unânime da decisão e a quantidade de ações movidas 

por governadores. A título comparativo, vem a calhar verificar o trâmite processual da ADI 

2.194, na qual agremiação política da oposição em plano federal questionava a Resolução 

78/1998, também do Senado Federal, que dispunha sobre operações de crédito interno e externo 

dos entes federativos. O objeto se destinava a fixar os critérios para o refinanciamento, pela 

União, das dívidas municipais, especificamente nas exigências normativas relacionadas aos 

títulos públicos emitidos para lastrear o pagamento de precatórios vencidos à época da 

promulgação da Constituição da República de 1988. Isso porque a ação foi ajuizada em abril 
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de 2000 e a medida cautelar pleiteada não foi apreciada tempestivamente, tendo em vista a 

declaração do prejuízo da ação somente no segundo semestre de 2005. 

No escopo que respeita a esta tese, reputa-se interessante no voto condutor o argumento 

de que as opções normativas e decisórias do Senado Federal apresentaram inconsistência 

temporal, em contrariedade à segurança jurídica federativa. Pode-se, inclusive, correlacionar 

essa diretriz jurisprudencial com o que tem sido denominado de influência tedesca como 

postulado da coerência do legislador.352 Em síntese, ao entender do STF, contraria a 

normatividade constitucional inovação jurídica considerada abrupta promovida pela Casa Alta. 

Igualmente, digno de nota é o discurso judicial do Relator no que se refere à inexistência 

da promoção de leniência com o descontrole da disciplina fiscal dos estados por parte da decisão 

judicial, uma vez que a ordenação restaria garantida pelos outros subsídios técnicos que 

deveriam constar do processo de autorização das operações de crédito. Assim, a título de 

preocupação constitucional e do julgador, a mantença de certa ordem nas finanças públicas 

revelou-se elemento argumentativo importante. 

Além disso, a tensão constitutiva entre autonomia e solidariedade financeira mostrou-

se relevante na oportunidade em que o STF afirma a primazia da primeira na matéria em apreço, 

quando confrontada com a função de coordenação federativa da qual se reveste o Senado 

Federal. 

No tocante à consistência e à coerência da jurisprudência do STF, verifica-se que houve 

variâncias nas consequências dos provimentos judiciais da Corte em razão do instrumento 

processual adotado. Isso fica nítido na ACO 553, em que o Tribunal declinou de sua 

competência por compreender que a controvérsia referente à correta destinação dos recursos 

provenientes da alienação do Banco do Estado de Pernambuco não atrairia a hipótese da alínea 

“f” do inciso I do art. 102 da Constituição da República de 1988. Não parecem adequadas as 

razões vertidas em decisão monocrática, resumíveis em não configurarem conflito federativo 

lides baseadas em questões patrimoniais e contratuais, tendo em conta situação de tumulto 

processual nas várias instâncias da Justiça Federal, como se refletiu na existência de ACO 544, 

                                                      
352 No âmbito do Direito Financeiro, com o argumento de que a jurisdição constitucional deve promover um 
controle formal e substantivo do equilíbrio orçamentário, cf.: LAGO, Miguel Ángel Martínez. El control de 
constitucionalidad de la estabilidade presupuestaria en España. In: GOMES, Marcus Lívio; ABRAHAM, Marcus; 
TORRES, Heleno Taveira. Direito financeiro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: homenagem 
ao Ministro Marco Aurélio. Curitiba: Juruá, 2016. p. 367-380. p. 373. Na literatura brasileira, há argumentos de 
Humberto Ávila pela existência de regra jurídica incidente sobre a atividade financeira do Estado e na proteção da 
confiança oponível ao Legislativo quando da mudança legislativa: ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança 
jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 257/436-460. Antes disso, o mesmo jurista argumentava pela 
existência dessa norma em sistematização material e substancial mediante cotejo comparativo entre as experiências 
alemã e brasileira em tese de doutorado: ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 27-38. 
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anterior, e na Rcl 1001, todas de relatoria do Ministro Nelson Jobim, em que se alegava 

usurpação de competência do STF.  

Ademais, noticia-se encontrar nesta pesquisa um conjunto expressivo de ações cíveis 

originárias motivadas por controvérsias sobre os recursos das privatizações, como, por 

exemplo, as ACOs 647, 649 e 650, de relatoria do Ministro Celso de Mello, em relação ao 

Banco Estadual do Pará. A esse respeito, a matéria ocupou o Pleno e os Ministros, desde o caso 

do Banespa supracitado, e a AC 1, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, em que se deliberou 

sobre a suspensão de leilão do Banco Estadual de Santa Catarina, gerando, seguidamente, a 

ACO 654, assim como a ACO 662, na qual o Estado do Piauí almejava anular a validade da 

privatização de sua instituição financeira, até as seguintes demandas inconclusas. Porém, há 

casos, ainda em trâmite, que se referem ao processo de desestatização iniciado nos anos 1990, 

porquanto articulam diretamente com o impacto dessas vendas de ativos na dívida pública 

estadual. Cita-se como exemplo a ACO 3132, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, 

na qual o Estado de Alagoas afirma prejuízos econômicos em razão da falta de êxito na 

privatização da companhia energética estadual pelo Sistema Eletrobras (concluída somente em 

março de 2019) e com instrução processual em curso. Logo, cuida-se de tema ainda controverso 

e pertinente, a demandar atenção doutrinária e jurisprudencial, como se verificou na audiência 

pública realizada em setembro de 2018 no STF, sob a condução do Ministro Lewandowski, 

sobre a privatização de estatais. 

3.2.3. É dado à Casa da federação tratar de cessão de dívida ativa estadual a instituições 

financeiras como operações de crédito? 

O tema da securitização dos recebíveis tributários ostenta evidentes impactos no 

federalismo fiscal, seja em razão da repartição constitucional de competências, seja pelo 

incremento ou não da autonomia financeira dos Estados. Nesse contexto, as crises da 

macrolitigância dos Executivos Fiscais acentuam-se e a alternativa do setor bancário para a 

cobrança da dívida ativa do poder público mostra-se mais tentadora. Como já visto, o próprio 

PAF permitiu à União que assim procedesse em relação aos créditos que ela passara a titularizar, 

tendo em conta a triangulação efetuada entre ela, os estados endividados e os prestamistas 

particulares nacionais e alienígenas. 

Para efeitos conceituais, nos termos do art. 39, §§ 2º e 4º, da Lei 4.320/1964, a dívida 

ativa tributária consiste no crédito da Fazenda Pública que advém de obrigação legal, segundo 
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a qual devem ser recolhidos tributos e seus respectivos adicionais e multas, enquanto a dívida 

ativa não tributária diz respeito aos demais créditos da Fazenda. Por sua vez, os arts. 201 e 204 

do CTN definem dívida ativa tributária como a proveniente de crédito dessa natureza, 

regularmente inscrita na repartição administrativa competente, gozando de presunção relativa 

de certeza e de liquidez. 

Uma discussão corriqueira refere-se à caracterização das formas mais comuns de 

securitização da dívida ativa como operações de créditos, nos termos da LRF, quando a primeira 

toma a forma de derivativos financeiros. Em termos contábeis, as transações no setor público 

são atos ou fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, 

no patrimônio das entidades do setor público, sendo que há uma prevalência da essência das 

relações sobre as formas de que elas se revestem.353 De todo modo, o impacto desses arranjos 

contratuais no orçamento público é notável, o que demanda atenção do direito financeiro.354  

Em 2015, os ativos governamentais classificados como dívida ativa correspondiam a 

45% do PIB, contudo o grau de recuperação desses débitos girava em torno de 1% do estoque. 

Além disso, os entes mais descentralizados possuíam melhores desempenhos na recuperação 

de ativos, mesmo assim a taxa de retorno não passa de 5% ao ano. Nesse ponto, Afonso e Castro 

sustentam que o crescimento do agregado da dívida ativa equipara-se aos principais indicadores 

das contas públicas nacionais, sendo que, no plano federal, correspondia em 2018 a 40% da 

dívida bruta do governo federal e a quase 78% da carga tributária.355 

À luz da amplitude dessa temática, limita-se aqui a avaliar a viabilidade constitucional 

de se equiparar a securitização de recebíveis às operações de crédito. Nesse sentido, o Projeto 

de Lei Complementar 204/2016, aprovado no Senado Federal, busca expressamente afastar a 

terceirização da cobrança da dívida ativa como operações de crédito. Assim, não deve a 

terceirização da cobrança dos recebíveis representar assunção de compromisso financeiro do 

Estado, ou seja, quando houver responsabilidade do cedente pelo pagamento do crédito ou 

                                                      
353 Item da NBC T 16.5 – Registro Contábil das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público: 
“22. Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados, considerando as 
relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo nos conflitos entre elas a essência sobre a forma.” 
(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de contabilidade: contabilidade 
aplicada ao setor público: NBCs T 16.1 a 16.11. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2012, p. 24) 
354 Verifica-se, a propósito, a relevância dessa operação no relatório de acompanhamento do Tribunal de Contas 
relativo à execução orçamentária e financeira da Dívida Pública Federal no exercício de 2019, que buscou analisar 
os principais agregados e indicadores de vulnerabilidade, sustentabilidade e financeiros do endividamento 
brasileiro no período: BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2.214, Rel. Min. Bruno Dantas, 
Plenário, j. 12.08.2020. 
355 AFONSO, José Roberto Rodrigues; CASTRO, Kleber Pacheco de. Securitização de recebíveis: uma avaliação 
de créditos tributários e dívida ativa no setor público brasileiro. Economic Analysis of Law Review, v. 9, n. 2, p. 
5-34, maio/ago. 2018. p. 30. 
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mecanismos de garantia que impliquem comprometimento financeiro, se estará diante de 

conduta vedada pela LRF. 

Nessa linha, justamente a natureza jurídica de negócios que veiculam cessão da dívida 

ativa de Estados, do Distrito Federal e de Municípios a instituições financeiras, mediante 

emprego de endosso-mandato, com antecipação de receita na qualidade de contrapartida, foi 

discutida nas ADIs 3.786 e 3.845, ambas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. As 

ações foram ajuizadas pela Associação Nacional dos Procuradores de Estado e pela Federação 

Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos, respectivamente, em face da Resolução 

33/2006 do Senado Federal. Isso porque, não sendo essa cessão operação de crédito faleceria à 

Casa senatorial competência para discipliná-la de maneira a autorizar os entes estaduais  a 

realizar essa engenharia financeira. Além da discussão de competência, a Resolução adveio sob 

a égide da LRF, e com a lei contextualiza-se, por consistir em opção alternativa de receita 

pública para os Estados, tendo em consideração a vinculação quase integral de suas receitas ao 

pagamento dos encargos do serviço da dívida ou à realização de despesas correntes. 

A primeira ação direta foi aforada em 29 de agosto de 2006, e o Ministro Relator 

originário, Ayres Britto, entendeu por bem aplicar o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, de modo 

a oportunizar o julgamento definitivo do feito ao Tribunal Pleno. Após redistribuição por 

prevenção, a segunda ação foi apensada à primeira com vistas a possibilitar o julgamento 

conjunto da matéria. Diversas associações de municípios, advogados públicos e o próprio 

Conselho Federal da OAB foram admitidos como amici curiae. Tanto a AGU quanto a PGR 

opinaram pela inconstitucionalidade do objeto. Após duas substituições na relatoria, a indicação 

dos feitos à pauta ocorreu em 26 de setembro de 2017 pelo último relator. Incluídos em lista 

presencial e manifestada posição divergente pelo Ministro Marco Aurélio, o Ministro Roberto 

Barroso solicitou vistas dos autos em 13.06.2018. Enfim, o julgamento foi concluído com a 

procedência das ações em 03 de outubro de 2019. O Quadro 6, a seguir, sintetiza o julgamento 

dessas ações. 
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Quadro 6 - Ficha de julgamento da ADI 3.786 e da ADI 3.845 

ADIs 3.786 e 3.845 

Relator Alexandre de Moraes 

Autor/Requerente 
Associação Nacional dos Procuradores de Estado (Anape) e Federação 
Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE) 

Réu/Requerido Senado Federal 

Amici curiae 

Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Associação 
Mineira de Municípios (AMN), Associação Nacional dos Procuradores 
Municipais (ANPM), Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
(CFOAB), União dos Advogados Públicos Federais do Brasil (UNAFE) e 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Protocolo 29.08.2006 e 15.01.2007 
Cautelar Art. 12 da Lei 9.868/99 
Mérito 26.09.2017 e 03.10.2019 (sessões plenárias) 
Ato impugnado Resolução do Senado Federal 33, de 13 de julho de 2006 

Exposição 

Logo antes do recesso legislativo, o Senado Federal aprovou resolução que 
autorizou a cessão de dívida ativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
por endosso-mandato, às instituições bancárias do sistema financeiro nacional. 
Ao entender dos Requerentes, ao assim proceder incorreu em 
inconstitucionalidade dado que a Casa alta não possui competência legislativa 
para dispor sobre a temática. 

Cabimento arts. 102, I, “a”, e 103, IX, CR/88 

Questões 
apresentadas 

a) é dado ao Senado Federal dispor sobre cessão de dívida ativa estadual ao 
setor bancário, mediante resolução senatorial e a título de tratar sobre 
operações de crédito? 
b) a securitização da dívida ativa subnacional reclama reserva de lei 
complementar, por se tratar de crédito tributário? 
c) a iniciativa senatorial viola a reserva de iniciativa legal do Executivo, ao 
dispor sobre órgãos da administração pública, ou o complexo de atribuições 
constitucionais do Fisco e da PGE? 

Direito aplicável 

arts. 52, V a IX, 61, §1º, II, “e”, 132, 146, III, “b”, 155, §2º, V, CR/88 
(ANAPE) 
arts.24, I, 37, XVIII, 145, §1º, e 146, Parágrafo único, IV, CR/88 
(FEBRAFITE)  

Precedentes 

ANAPE 
ADI 1557 (legitimidade ativa da ANAPE), MS 24831 (sindicabilidade em 
abstrato de resoluções senatoriais), ADI 686 (limite e extensão das 
competências do Senado), ADI 2.405 (competência da Sefaz para aceitar a 
dação em pagamento como hipótese extintiva de crédito tributário), ADI 1679 
(usurpação de competência funcional da PGE) e RE 208.260 (reserva de lei 
complementar para tratar de normas gerais sobre legislação tributária). 
FEBRAFITE 
ADI 3.153 (legitimidade ativa de associações de associações de âmbito 
nacional) e Pet-AgR 409 (exclusividade da competência dos procuradores 
estaduais para defender em juízo os interesses do Estado). 
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Argumentação jurídica 

Autor/Requerente 

ANAPE 
a) a cessão de dívida ativa dos estados não é matéria atribuída à competência 
privativa do Senado Federal, nos termos do art. 52 da Constituição de 1988. 
Isso porque a competência senatorial envolve empréstimos públicos, ao passo 
que dívida ativa se reporta às receitas públicas mediante os créditos tributários 
e não-tributários; 
b) tendo em vista que a consolidação de uma dívida consiste na transformação 
de um crédito sem condições de resgate num crédito resgatável por intermédio 
da emissão de um título, a atuação do Senado Federal deve limitar-se a critérios 
quantitativos das operações de crédito. Portanto, houve no caso um excesso de 
competência por parte da Casa legislativa; 
c) o Chefe do Poder Executivo possui reserva de iniciativa legal para propor 
leis que tratem de órgão da Administração Pública, ex vi art. 61, §1º, II, “e”, 
do texto constitucional. Sendo assim, não poderia o Senado Federal por meio 
de resolução imputar atribuições à Administração Tributária ou à Advocacia 
Pública dos Estados; 
d) o princípio da unicidade de representação judicial das PGEs engloba a 
cobrança da dívida ativa, portanto é materialmente inconstitucional resolução 
senatorial que permita aos entes federados não observar o rito da execução 
fiscal; 
e) a questão da securitização da dívida ativa junto a instituições financeiras 
reclama tratamento em lei complementar, por cuidar de normas gerais de 
direito tributário. 
FEBRAFITE 
a) as competências privativas do Senado Federal limitam-se a matérias de 
direito financeiro, conquanto cessão de dívida ativa é tema de direito tributário. 
Logo, a Casa legislativa incorreu em excesso de competência; 
b) repetição dos argumentos “a” e “b” da ANAPE; 
c) a pretexto de regular negócio jurídico entre as unidades federadas e 
instituições financeiras, o Senado Federal invadiu plêiade de competências das 
carreiras do Fisco estadual e da advocacia pública; 

Réu/Requerido 

Presidência do Senado Federal 
a) desnecessidade de conceder-se cautelar no caso, porque a resolução 
senatorial tem natureza meramente autorizativa, notadamente porque a 
Resolução SF 78/1998 já equiparara os adiantamentos, a qualquer título, feitos 
por instituições oficiais às operações de crédito; 
b) não há competência privativa de procuradores de estado para a cobrança de 
dívida ativa, vez que eles se limitam a cobrar judicialmente os créditos da 
Fazenda Público. No particular, cuida-se de persecução extrajudicial das 
dívidas fazendárias; 
c) a resolução senatorial não criou ou extinguiu órgãos administrativos, bem 
como não dispôs sobre tributação. Na verdade, tratou da cobrança de dívida 
ativa vencida e consolidada. 
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ADIs 3.786 e 3.845 

AGU 

Procedência da ação.  
a) a resolução senatorial revela-se incompatível com as normas constitucionais 
que definem as competências privativas do Senado Federal, tendo em vista a 
impossibilidade de equiparar adiantamento de valores por instituições 
financeiras a operações de crédito; 
b) a possibilidade de transferência para terceiros da cobrança de valores da 
dívida ativa representa ofensa às atribuições constitucionais da advocacia 
pública; 
c) a matéria de cessão de dívida ativa ostenta reserva qualificada de lei, nos 
termos do art. 146, III, da CR/88. 

PGR 

Procedência da ação. 
a) preliminar de ilegitimidade ativa, por irregularidade da representação 
processual do requerente; 
b) a resolução senatorial é inconstitucional por não estar contemplada nas 
temáticas previstas no art. 52 do texto constitucional e por ser norma geral de 
direito tributário; 
c) a cessão da cobrança de dívida ativa ao setor bancário ofende as funções 
institucionais da PGE. 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 

De início, destaca-se que o tema foi indicado a julgamento no Plenário físico do STF 

por meio de lista de ADI, o que, em regra, é reservado para julgamentos sumários para reafirmar 

jurisprudência dominante do STF. Houve um pedido de destaque por parte do Ministro Marco 

Aurélio para inaugurar divergência ao Relator. Assim, sucedeu-se efetiva deliberação 

presencial na espécie. 

Nesse contexto, o Ministro Relator iniciou seu percurso argumentativo com uma 

reconstrução histórica do papel do Senado Federal no controle do endividamento público 

subnacional na tradição constitucional brasileira. Em seguida, pesquisou a definição legal das 

operações de crédito na LRF e nas normas constitucionais, uma vez que esses conceitos as 

limitam, e adotou enfoque especial na regra de ouro assentada no art. 167, III, da Constituição 

da República de 1988. Disso compreendeu pela centralidade dos propósitos constitucionais da 

disciplina e da responsabilidade na gestão fiscal. Concluiu que a Resolução senatorial 

impugnada falharia no intento de restringir a criação de novas fontes de endividamento estadual. 

Na verdade, ela promoveria um quadro de instabilidade e imprevisibilidade nas contas públicas, 

porque trata-se de meras entradas, em virtude dos valores auferidos das instituições financeiras 

pela concessão de mandato para a prática de atos próprios do poder público. Por outro lado, a 

definitividade do referido numerário no Erário está condicionada a evento futuro e incerto – o 

efetivo adimplemento pelo devedor obrigado (o contribuinte) –, logo, somente se sabe a 

posteriori a qualidade de ingresso ou de receita desses valores. Nesse sentido, a figura do 
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endosso-mandato prevista no objeto das ações representava evento fiscal imprevisível, o que 

afronta a normatividade constitucional. 

No universo do governo jurídico das relações privadas, os negócios equiparados a 

operações de crédito pela redação do art. 29, III, da LRF, são figuras em que não há álea 

atribuível a terceiro, como é o caso da instituição financeira que, ao cobrar extrajudicialmente 

os créditos da dívida ativa, ostenta interesses econômicos e jurídicos próprios. Entende-se, 

portanto, que a questão controvertida tem reserva de lei complementar, por força da expressão 

“crédito tributário” constante no art. 146, III, “b”, da Constituição da República. Isso se dá de 

forma independente da inscrição desses valores na Dívida Ativa do Poder Público credor. 

Afinal, segundo o Ministro Alexandre de Moraes, o Senado Federal teria hipoteticamente 

remanescido em sua margem de conformação, caso tivesse se limitado a equiparar as operações 

de antecipação de receita por endosso-mandato a operações de crédito para os exclusivos fins 

de controlar o endividamento público. 

Por seu turno, o Ministro Marco Aurélio abriu divergência. De início, consignou a 

ilegitimidade ativa dos requerentes, por não ostentarem seus fins institucionais pertinência 

temática com o tema discutido nas ações. No mérito, compreendeu que a Resolução senatorial 

representa legítimo exercício de competência privativa dessa Casa Legislativa para dispor sobre 

limites globais e condições para as operações de crédito.  

Após essa ocorrência, o Relator voltou a manifestar-se – agora oralmente – para sinalizar 

seu entendimento de que a Resolução impugnada seria tentativa de flexibilização da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Essa compreensão foi secundada pelo Ministro Edson Fachin em voto 

seguinte, que se fundamentou na compreensão de que o endosso-mandato não se caracteriza 

como operação de crédito.  

Por sua vez, em sede de voto-vista, o Ministro Roberto Barroso manifestou-se pela 

existência de vício formal de inconstitucionalidade da Resolução senatorial, tendo em conta 

entender que a matéria deveria ser tratada por lei complementar. Apesar disso, fez questão de 

consignar sua simpatia pessoal pela cessão da dívida ativa de estados e municípios a instituições 

financeiras. Nesse sentido, apontou que o negócio jurídico tratado no objeto constitui cessão de 

dívida ativa, ou seja, pressupõe a transferência pelo ente credor de título executivo a instituição 

financeira, para viabilizar sua cobrança, conquanto possui como contrapartida a remuneração 

no valor cobrado do contribuinte devedor. Logo, esse esquema financeiro não se confunde com 

uma operação de crédito, porque, na última, há a assunção, por parte do ente tomador, da 

posição obrigacional de devedor e a livre disposição dos recursos emprestados, sendo estes 

fungíveis. Assim, pela leitura do Vistor, seria necessária uma lei complementar que alterasse o 
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Código Tributário Nacional para permitir que os entes federativos cedessem créditos tributários 

de sua dívida ativa consolidada a pessoas jurídicas de direito privado, após a qual se exigiria lei 

própria da pessoa política interessada de maneira a valer-se da securitização. O Quadro 7, a 

seguir, sintetiza o julgamento dessas ações. 

Quadro 7 - Ficha de julgamento da ADI 3.786 e da ADI 3.845 

ADI 3.786356 e 3.845 

Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes (Relator) 
Publicação DJ 18.12.2019 
Votação 8 x 1  

Ausência 
Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux (somente na 
primeira assentada: votou) e Cármen Lúcia (somente na segunda assentada: 
não votou) 

Resultado Procedência da ação 

Corrente Vencedora 
Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa 
Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente) 

Razões de decidir 

a) não é dado ao Senado Federal dispor sobre cessão de dívida ativa mediante 
resolução, porque não se cuida de tema inserido no conceito de operações de 
crédito e se trata de créditos tributários, matéria esta com reserva de lei 
complementar 

Razões laterais 

a) AM: decorre da responsabilidade fiscal a impossibilidade de transformar a 
cobrança de dívida ativa em evento futuro e incerto, considerando ainda o 
risco de a operação recair precipuamente sobre os entes federados, 
incorrendo em incremento do endividamento público estadual; 
b) AM: hipoteticamente, o Senado Federal possuiria competência para 
equiparar a cessão de dívida ativa às operações de crédito, caso a finalidade 
fosse somente restringir ou disciplinar a dívida pública federativa. 

Corrente Vencida Ministro Marco Aurélio 

Razões de decidir 

a) acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa, porque a matéria 
litigiosa não guardaria pertinência temática ao universo de interesses dos 
requerentes; 
b) o Senado Federal exerceu regularmente competência privativa para dispor 
sobre limites globais e condições de operações de crédito, ao editar resolução 
com autorização para cessão de dívida ativa a instituições financeiras. 

Fonte: elaboração própria com base no inteiro teor do acórdão publicado no DJ. 

O caso em si não permite análises mais verticais sem que se adentre em temas próprios 

da securitização das dívidas ativas dos entes federativos, o que não é o propósito desta tese. 

Basta, portanto, destacar o desenvolvimento jurisprudencial das limitações constitucionais 

impostas às competências privativas do Senado Federal, devendo ser essas voltadas 

precipuamente ao controle em acepção mais restritiva do endividamento estadual.  
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Ademais, verifica-se que o exercício de opção política por valer-se de instituições 

financeiras para cobrar de forma mais eficiente os créditos da dívida ativa demanda um ato 

legislativo qualificado por parte do Congresso Nacional e outro correspondente ao ente 

subnacional. Com efeito, paralelamente ao que é exigido do poder público nos tributos e nas 

operações de crédito, a legitimação constitucional desse instrumento financeiro medeia-se pela 

lei.  

Último comentário diz respeito à fragilidade do argumento construído como obiter 

dictum pelo Relator, ao indicar a possibilidade de o Senado equiparar a cessão de créditos por 

endosso-mandato a uma operação de crédito, caso o propósito fosse resguardar a 

responsabilidade fiscal. Isso porque, apesar do entendimento de que a enumeração das 

operações equiparadas às de crédito no âmbito da LRF é exemplificativa, não se mostra viável 

o mencionado expediente hipotético, pelo menos sob o prisma de uma lógica jurídica mais 

ortodoxa. A competência senatorial cinge-se a dispor sobre operações de crédito, nos termos 

do art. 52 do texto constitucional. Logo, embora não exista uma definição constitucional de 

operação de crédito, a margem de conformação do Senado Federal está adstrita ao conceito 

jurídico desse expediente financeiro, sob pena de o comando normativo revelar-se inócuo ou 

desprovido de significado prático. Por essa razão, entende-se estar fora do escopo de atribuições 

dessa Casa legislativa o tratamento normativo da cessão de recebíveis enunciada, mediante a 

espécie legislativa da resolução, ao que se deve recorrer à lei complementar, com observância 

do devido processo legislativo.  

3.2.4. É dado ao árbitro político da federação reconhecer de forma superveniente vício de 

nulidade em contrato de renegociação da dívida federativa? 

 Um último caso, relacionado às definições, em sede de jurisdição constitucional, acerca 

das condições de possibilidade e dos limites de atuação do Senado Federal, enquanto Casa da 

federação, em matéria de dívida pública federativa, trata-se da pretensão do Estado de Rondônia 

de responsabilização cível, administrativa e penal do Bacen pela intervenção  no Banco do 

Estado de Rondônia S.A. (Beron) por meio de Regime de Administração Especial Temporária 

(RAET) no final da década de 1990.  

O caso em si está centrado em pleito por perdas e danos do ente estadual, veiculado na 

ACO 1.119 e na ACO 1.265, ambas de relatoria final do Ministro Edson Fachin, uma vez que 

tivera sua dívida consolidada aumentada significativamente com a assunção dos prejuízos da 
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extinção empresarial do Beron, posteriormente à intervenção sem êxito da entidade 

fiscalizadora do sistema financeiro nacional, e da Rondônia Crédito Imobiliário S.A. 

(RONDOPOUP), no âmbito de contrato de abertura de crédito e de refinanciamento da dívida 

pública de RO junto à União, de acordo com o PAF. A discussão restou polêmica desde o início, 

porquanto houve ilações criminais e jornalísticas a respeito do condicionamento de verba 

federal, via BNDES e Eletronorte, ao projeto de reeleição do Presidente da República e do 

governador, até as eleições de 2018, sendo que o autor da ACO 1.265 postulou a chefia do 

Executivo rondoniense e o então governador logrou postergar o pagamento da dívida do banco 

estadual até o ano de 2048, mediante as renegociações federativas da LCs 148 e 151.357 

Contudo, aqui importa a definição, por parte do STF, quanto a proceder do Senado 

Federal, que almejou reconhecer supervenientemente a nulidade da assunção desses passivos 

pela unidade estadual, com esteio em manifestação do TCE-RO, conclusiva da responsabilidade 

da autarquia federal. 

Para que se compreenda esse aspecto do litígio federativo, o Estado-membro alegou que 

existiriam vícios formais e materiais nos contratos celebrados no PROES e no PAF, tendo em 

vista que esses foram autorizados pelas Resoluções 70/1995 e 11/1997 do Senado Federal e 

decorreram substancialmente dos prejuízos acumulados pelo Beron/Rondopoup ao término do 

RAET executado pelo Bacen. No campo formal, a avença seria nula, dado que inexistiu 

ratificação tempestiva da operação, sem respectiva apreciação na Comissão de Assuntos 

Econômicos e no Pleno da Casa senatorial. Nesse sentido, após manifestação do TCU pela 

irregularidade do procedimento, o Senado Federal buscou a convalidação da renegociação da 

dívida estadual por meio da Res. SF 34/2007, porém excluiu do contrato celebrado entre o 

Estado de Rondônia e a União as operações realizadas no período referente ao RAET. Em suma, 

o endividamento público estadual tornou-se problema político e questão eleitoral daí em 

diante.358 

Essa determinação senatorial, consistente em uma abstenção da União de exigir os 

valores relativos aos prejuízos do Beron, não foi observada pelo Presidente da República, que 

considerou perfectibilizado o negócio jurídico. Em face dessa omissão, a Mesa Diretora do 

Sendo Federal impetrou o MS 27.097, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, o qual 

teve seguimento negado, por ausência dos requisitos de legitimidade ativa e passiva na ação 

                                                      
357 SILVA, Domingos Borges da. Confúcio Moura posterga pagamento da dívida do Beron em quase 8 bilhões de 
reais até o ano de 2048. Tudo Rondônia, 25 de abril de 2018. 
358 IVO CASSOL acusa ex-governador de Rondônia de quebrar o estado. Agência Senado, 17 de abril de 2018. 
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/17/ivo-cassol-acusa-ex-governador-de-
rondonia-de-quebrar-o-estado. Acesso em: 24 fev. 2021. 
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mandamental. Por outro lado, a União remanesceu descontando os valores pertinentes à 

amortização e ao serviço da dívida estadual do repasse devido a título de cota-parte do FPE ao 

Estado. 

Considerando a recusa do governo federal em rediscutir o saldo devedor, em 

consonância com a Res. SF 34/2007, o Estado ingressou em juízo para demonstrar já ter quitado 

o empréstimo, se excluídos os prejuízos do banco oficial, bem para como expressar sua 

resistência à retenção e à compensação pro solvendo realizada pela ré. Tratou-se da ACO 1.119, 

de relatoria originária do Ministro Ricardo Lewandowski, sucedido pelo Ministro Edson 

Fachin, protocolada em 15.01.2008, com mérito julgado em 30 de abril de 2020, ou seja, a ação 

tramitou na Corte por doze anos. Posteriormente, juízo federal declinou de sua competência 

para conhecer de ação popular ajuizada por deputado federal,  protocolada como ACO 1.265. 

Ambas as ACOs foram julgadas improcedentes pelo STF, oportunidade na qual o Pleno 

compreendeu inexistir a comprovação nos autos dos elementos mínimos atinentes à 

responsabilidade civil do Estado interventor. 

Em relação à Resolução senatorial superveniente, o Ministro Relator, Edson Fachin, 

compreendeu que era nula de pleno direito, tendo em conta a manifesta incompetência do 

Senado Federal para editá-la. Por se tratar de operação de crédito interna, não se mostrava 

necessária autorização da Casa legislativa, bem como, ainda que fosse imperativo, a 

oportunidade de manifestação da instância parlamentar não se renovaria a cada termo aditivo 

pactuado. Dito de outra forma, em sua compreensão, não é dado ao Senado almejar obstaculizar 

a eficácia de avença contratual celebrada entre a União e o Estado de Rondônia, seja para 

convalidá-la, seja para glosá-la. Em decorrência disso, não se mostrava legítimo o pleito de 

declaração da ineficácia parcial do contrato, à luz da Res. SF 34/2007. 

Em voto vogal concordante, o Ministro Gilmar Mendes entendeu que a dívida estadual 

cresceu significativamente a partir de 1994, com a estabilização monetária, assim o governo 

federal fora decisivo no combate ao endividamento público subnacional. Argumentou, ainda, 

pela relação intrínseca entre dívida pública e responsabilidade fiscal, de modo a compreender 

o controle do crédito como um dos principais mecanismos para garantir o equilíbrio das contas 

públicas. Porém, divergiu do Relator quanto à fixação de honorários advocatícios, por entendê-

los exorbitantes no caso, sagrando-se vencedor nesse ponto do dispositivo. 

Também em concordância com o Relator, o Ministro Alexandre de Moraes aportou voto 

vogal, no qual discordou da alegação do Estado no sentido de que os aditivos de 

refinanciamento da dívida deveriam ser autorizados pelo Senado Federal. Na verdade, 

compreendeu a regularidade da avença com base nas Resoluções 70/1997 e 11/1997, ambas 
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editadas pela Casa legislativa. Sendo assim, o termo aditivo celebrado não modificou 

essencialmente o contrato, transpondo apenas cláusulas já incidentes na operação de 

renegociação, por conta disso não se mostrava necessária nova chancela senatorial na hipótese. 

Em síntese, a Resolução SF 34/2007 foi considerada nula, porque sem amparo constitucional 

nem poder para interferir em ato jurídico perfeito. O Quadro 8, a seguir, sintetiza esse 

julgamento.  

Quadro 8 - Ficha de julgamento de capítulo de sentença da ACO 1.119 relativa à Res. SF 34/2007 

ACO 1.119359 e 1.265 

Redator do acórdão Ministro Edson Fachin (Relator) 
Publicação DJ 06.10.2020 
Votação 10 x 0 

Ausência 
Ministros Dias Toffoli (impedido) e Celso de Mello (somente na primeira 
sessão dedicada à leitura do relatório e sustentações orais: votou). 

Resultado Improcedência das ações 

Corrente Vencedora 
Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber, 
Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello. 

Razões de decidir 

a) é desnecessária a autorização do Senado Federal para que a União e Estado-
membro celebrem termo aditivo à dívida federativa, por se tratar de operação 
de crédito interna. De todo modo, havia no caso autorizações senatoriais 
genérica e específica para a repactuação contratual; 
b) Não cabe ao Senado Federal reconhecer de forma superveniente nulidades 
formais ou materiais em contrato da dívida renegociada por si autorizado, sob 
pena de ofender ato jurídico perfeito. 

Fonte: elaboração própria com base no inteiro teor do acórdão publicado no DJ. 

Em suma, diante da politização da matéria no caso rondoniense, verificou-se rejeição 

por parte do STF da atuação do Senado Federal na qualidade de árbitro político da federação. 

Crítica possível à instância parlamentar refere-se à impropriedade técnica incorrida, a título de 

garantir o direito do Estado de Rondônia de buscar reparação civil em face do Bacen. Nesse 

sentido, procedeu de forma insatisfatória ao tomar partido, sem observar suas próprias 

competências constitucionais. 

Do lado do Tribunal, o tempo necessário para proceder ao exame de mérito foi 

excessivamente longo, a despeito da complexidade técnica contida na perquirição de 

responsabilidades dos agentes estaduais e federais envolvidos na extinção do Beron, após 

sucessivas prorrogações do RAET. Nesse contexto, permitiu, com sua indefinição, que os 

mandatários eleitos da unidade estadual tornassem o tema objeto de disputa política e eleitoral, 

                                                      

 



219 

219 

flertando diversas vezes com o calote oficial. Menos mal o STF não ter deferido antecipação de 

tutela, que terminaria por coincidir com o mérito da ação na maior parte do lapso do litígio 

federativo, deferindo-a, contanto, para suspender as prestações mensais da dívida estadual, 

quando se deparou com calamidade pública consistente em desastres naturais referentes ao Rio 

Madeira, o que será mais profundamente analisado adiante. 

3.2.5 Crítica global à primeira versão narrativa 

“A outra questão que se coloca e que merece ser referida 
nesse contexto de jure constituendo é que temos que 
anotar que infelizmente o debate federativo tem-se 
empobrecido muito, talvez por uma ausência do próprio 
Senado Federal.”360 

(Gilmar Ferreira Mendes) 

Compreendidos e destrinchados os quatro litígios federativos selecionados para 

tematizar a relação entre o Senado Federal – como árbitro político da federação – e o 

endividamento público subnacional, é possível formular um empreendimento crítico ao que se 

observou nesse amplo arco temporal. Nessa seara, quatro argumentos são desenvolvidos. 

Primeiro, constatou-se do exame qualitativo dos mencionados litígios federativos que 

inexistiu um efetivo diálogo institucional entre o STF e o Senado Federal em matéria de 

endividamento público subnacional. Apesar de observado o esforço argumentativo da Corte em 

formular raciocínios hipotéticos para fins de balizar o comportamento futuro da Casa 

parlamentar, a demora para apreciar algumas das demandas colocou a jurisdição constitucional 

diante de uma situação praticamente consolidada, como foi possível verificar na discussão sobre 

a cessão de dívida ativa estadual. Mesmo nos casos em que a interpretação constitucional da 

Corte foi clara, não se observou aprendizado institucional da instância parlamentar.  

Cita-se como exemplo a ADI-MC 1.728, de relatoria do Ministro Octavio Galotti, na 

qual se entendeu, por unanimidade, a impossibilidade de o Senado Federal atentar contra a 

autonomia constitucional dos Estados, ao intentar atrelar o produto das privatizações ao 

pagamento da dívida pública federativa. Na Res. SF 43/2001, atualmente vigente, que dispõe 

sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, há, no art. 5º, um rol de vedações dirigidas a esses entes federativos. Os primeiros 

                                                      
360 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário 705.423, rel. min. Edson Fachin, 
Tribunal Pleno, j. 17.11.2016, Publ. em DJe 05.02.2018, p. 103. 
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comandos replicam ou complementam as constrições presentes na LRF. No entanto, o Senado 

Federal inovou ao impossibilitar a antecipação dos créditos cujas obrigações contratuais 

ultrapassem o mandato do governador ou do prefeito contratante, dos créditos decorrentes de 

receita originária sob as formas de royalties, participações especiais e compensações 

financeiras no resultado da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos para fins 

de energia elétrica e de outros recursos minerais, exceto se vinculados à capitalização de Fundos 

de Previdência ou para amortização extraordinária de dívidas com a União. Isso porque o mais 

próximo dessa vedação no ordenamento jurídico refere-se ao art. 8º da Lei 10.195/2001, que 

possibilitou a utilização de parcela dos royalties para o pagamento da dívida pública federativa, 

isto é, há uma diferença de parte-todo no proceder senatorial. Mediante alteração promovida 

pela Res. SF 11/2016, almejou-se também estender essa restrição à antecipação do fluxo de 

recebíveis da dívida ativa estadual. 

Certo é que a orientação atual do STF segue no sentido de que os efeitos vinculantes de 

decisão tomada em sede de controle abstrato de constitucionalidade não abrangem os motivos 

determinantes do julgamento, bem como o Legislativo não se encontra nos destinatários da 

eficácia erga omnes típica desses julgados, sob pena da “fossilização” da Constituição por 

hermenêutica judicial. Entretanto, nesse caso, seria de todo recomendável alinhar os 

entendimentos jurisdicional e senatorial; evidentemente, isso perpassa por uma conscientização 

parlamentar e pela possibilidade, nos termos da inércia jurisdicional, de o Tribunal reafirmar 

seus entendimentos plenários. 

Os ganhos seriam recíprocos aos intérpretes constitucionais, na medida em que o STF 

teria suas diretivas efetivamente observadas pelo Senado Federal, como é justamente o caso do 

art. 5º, VI, da Res. SF 43/2001, no que busca impedir o translado temporal das cessões de 

direitos aos créditos na forma de garantia em operações de crédito. Na ADI 3.545, de relatoria 

do Ministro Luiz Fux, atualmente indicada à pauta plenária, mas pendente de julgamento, o 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) insurge-se contra esse dispositivo do ato senatorial, 

com fundamentos amplos a título de impedir a própria normatização do tema pelo Senado. Por 

exemplo, o art. 4º da Res. 40/2001 traz um regime de transição de quinze exercícios financeiros, 

à proporção de 1/15 a cada ano, em torno do retorno do ente endividado aos limites fixados no 

próprio ato, atualmente duas vezes a RCL para os estados e o Distrito Federal (art. 3º, I, Res. 

SF 40/2001). Com fundamento nesse critério senatorial e amparo no art. 23 da Lindb, o STF 

melhor procederia em fixar um horizonte temporal para suas decisões, ao contrário do que tem 

prevalecido, isto é, liminares em favor dos estados mais endividados sine die. Em suma, 

defende-se que seria mais proveitoso a todas as instituições um diálogo constitucional ativo, 
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reflexivo e respeitoso, e não múltiplos monólogos com ouvidos moucos.  

O segundo argumento diz respeito ao tempo do Tribunal. Em matéria de endividamento 

público mediado pela Casa alta, a demora em promover a tutela jurisdicional dificulta a fixação 

de interpretações constitucionais. Em outras palavras, a crítica que aqui se faz remete-se à falta 

de consistência dos litigantes e dos julgadores no estabelecimento de precedentes do STF acerca 

da judicialização da dívida federativa. Nesse aspecto, falha o árbitro judicial da federação em 

seu desempenho institucional. 

Terceiro, entende-se devida uma crítica à própria atuação do Senado Federal em temas 

de endividamento subnacional. Isso porque, em termos estruturais, notou-se uma abnegação de 

competência, ao passo que, conjunturalmente, a atuação do órgão é errática e casuística. Torna-

se o argumento mais concreto: na primeira dimensão, faltou, por parte do Senado, proceder a 

revisões periódicas dos limites e das condições das operações de crédito internas e externas, da 

dívida pública consolidada e mobiliária estaduais. Não se cuida de impossibilidade 

constitucional, dado que, por força da EC 42/2003, restou positivada a competência privativa 

da Casa senatorial para avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário 

Nacional, em sua estrutura e seus componentes, bem como para examinar o desempenho das 

administrações tributárias de todas as unidades federadas (art. 52, XV, CR/88). Ou seja, está 

em falta com a federação o seu árbitro político, sob as perspectivas estrutural e estruturante.  

Nesse vácuo institucional, somado à omissão inconstitucional de criar o CGF, nos 

termos do art. 67 da LRF, o Presidente da República, o Ministério da Economia e a STN têm 

promovido avanços nessa competência federativa, inclusive por intermédio de atribuições 

deferidas em leis complementares. Exemplifica-se novamente: a ênfase atualmente conferida à 

metodologia CAPAG da STN, na forma de decreto presidencial, e à atribuição desse órgão 

federal em promover avaliação periódica da situação fiscal dos estados endividados 

basicamente define quem pode exercitar sua autonomia financeira pelo ato de endividar-se e 

em que medida, tendo em conta que é inviável aos entes contratantes promover operações de 

crédito fora da sistemática do PAF. Reafirma-se aqui a compreensão de que seria mais legítimo 

a normatização do tema por parte de órgãos nacionais considerados independentes, ou seja, o 

CGF e o Senado Federal. Entende-se a decisão senatorial de insular a decisão autorizativa de 

conjunturas políticas, tentando torna-la técnica a partir de uma moldura federativa simbolizada 

pelas Resoluções SF 40/2001, 43/2001 e 48/2007, no entanto, critica-se a inércia em reavaliar 

esse quadro normativo, a qual encontra-se patente pelo menos desde a crise econômica de 2013. 

Não há sentido em manter um teto uniforme, fixado no dobro da RCL, como limite ao 

endividamento estadual, o qual somente é restringente aos estados do RJ, RS, de MG e SP, 
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sendo que a limitação não foi efetiva aos dois primeiros, um vez que a ultrapassaram no 

exercício de 2019, existindo grande probabilidade de o estado mineiro também excedê-la. 

Todos os demais Estados-membros têm suas dívidas consolidadas abaixo de 100% da RCL. 

Assim, a irresignação política regional torna-se inevitável. Não se está a defender aqui que se 

equipare pelo teto, tornando a todos excessivamente endividados, o ponto é que a própria LC 

178/2021 estabelece, como requisito de elegibilidade ao RRF, o endividamento superior a 

100% da RCL. Há, portanto, um descasamento entre o que, de um lado, o Congresso Nacional 

entende como dívida excessiva com aptidão para atrair um regime especial voltado ao 

reequilíbrio fiscal e, de outro, as balizas limitantes que o Senado Federal impõe. 

Em termos conjunturais, observam-se os riscos advindos da política em matéria de 

normatização da dívida pública subnacional pela instância parlamentar, como se notou no caso 

do Beron, e a perda de parâmetros objetivos decorrentes de um marco fiscal federativo, tendo 

em vista as sucessivas suspensões da LRF pelas LCs 151, 156, 159, 173 e 178. Entende-se uma 

emergência fiscal quando se está diante de uma, porém é preocupante o que acontecerá no 

médio-longo prazo em razão das sucessivas relativizações de conceitos e normas financeiras. 

A propósito, definições de ocasião não se protraem no tempo na tradição constitucional, como 

se depreende, por um lado, do debate no bojo de impeachment presidencial acerca da 

caracterização das “pedaladas fiscais”, como equiparáveis a operações de crédito, nos termos 

da LRF, e por outro lado dos excessos competenciais que o Senado se permitiu, sob o pretexto 

de dispor sobre operações de crédito no caso de instrumentos financeiros que não se 

configuravam como tal. 

Quarto, um conjunto de orientações jurisprudenciais, administrativas e legislativas 

sobre a repartição de competências legislativas em matéria de dívida pública federativa ainda é 

imprescindível, ou seja, entende-se cabível crítica às instituições republicanas, na medida em 

que não conseguiram tornar menos obscuro o confuso desenho constitucional. A despeito da 

fluência de mais de três décadas da ordem constitucional, não tem-se segurança jurídica quanto 

à definição de quadrantes de exclusividade referentes (i) aos limites e condições de operações 

de crédito, dívida consolidada e dívida mobiliária dos estados por parte do Senado Federal (art. 

52, V a IX, CR/88), (ii) ao que é matéria de leis federais ordinárias e complementares passíveis 

de edição pelo Congresso Nacional (arts. 48, II, e 163, II a IV, CR/88) e aquilo que é permitido 

aos estados legislar concorrentemente sobre direito financeiro (art. 24, I, CR/88) e (iii) ao que 

é dado ao Presidente da República e aos seus órgãos auxiliares tratar por meio de decretos e 

regulamentos para fiel execução das leis (art. 84, IV, CR/88). Isso implica antinomias a serem 

solvidas em nível interpretativo pelo jurista e pelo gestor público; balizas claras seriam bem-
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vindas nessa seara.  

Cita-se um exemplo: entende-se a situação de dificuldade financeira dos estados mais 

endividados e o pleito meritório pela não igualação de todos os entes de um mesmo nível de 

governo por meio de constrições orçamentárias únicas. Assim, compreende-se  o propósito da 

fixação de limites individualizados a cada Estado a partir da metodologia CAPAG. Contudo, 

há diretrizes normativas na LRF que reservam ao Senado Federal dispor sobre o tema, ao prever 

estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas governamentais, 

razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo, além da 

metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Havendo, ainda, um dever jurídico 

do Presidente da República de encaminhar ao Senado Federal proposta de revisão dos limites 

de endividamento subnacional, sempre que alterados os fundamentos das propostas anteriores, 

em razão de instabilidade econômica ou de alterações nas políticas monetária ou cambial (art. 

30, I, § 1º, II e III, e § 6º, LRF). Nesse sentido, argumenta-se que há uma falta de coerência 

sistêmica na normatização da dívida pública federativa, o que termina por comprometer a 

regulação jurídica do tema e a capacidade de o direito financeiro promover segurança jurídica, 

cognitiva ou prática, nessa matéria. 

3.3 Ascendências e prerrogativas da União em matéria de dívida federativa 

“A conclusão justifica-se: a elaboração de tais 
parâmetros pressupõe a análise da situação financeira de 
cada Estado, circunstância a exigir sejam levadas em 
conta as idiossincrasias orçamentárias e as realidades 
locais, observada a competência da União para editar 
normas gerais de Direito Financeiro.”361 

(Marco Aurélio Mello) 

 Esta seção dedica-se a responder uma indagação sobre as responsabilidades e as 

faculdades dirigidas à União pela ordem constitucional: o que pode a União fazer para 

supervisionar a dívida pública federativa de um lado e, de outro, garantir o pagamento de seus 

créditos? Essa questão, por múltiplas formas, em distintos momentos, foi feita ao STF pelos 

litigantes federativos, representando fonte inafastável da macrolitigância financeira vertida em 

judicialização do endividamento subnacional. 

                                                      
361 Pensamento esposado na ADI-MC 6129, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 25.03.2020. 
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 Na linha desse mote, identificaram-se seis espécies de litígios federativos pertinentes a 

esta tese. Os dois primeiros tópicos referem-se às possibilidades da União, enquanto credora da 

dívida federativa, proceder a medidas executórias por iniciativa própria para fazer valer seus 

direitos creditícios em face dos Estados. Assim, serão abordados os mecanismos previstos nos 

planos constitucional, legal e contratual relacionados à retenção de transferências 

constitucionais e à compensação pro solvendo, bem como as condicionantes imponíveis pelo 

governo federal ao prestar garantia de operações de crédito estaduais. Os dois tópicos 

intermédios referem-se à necessidade de alteração das condições contratuais (juros e prazo) em 

cenários macroeconômicos diversos daqueles experimentados no momento da pactuação. 

Enfim, nos dois últimos litígios, entrará em questão o papel institucional do STF como Tribunal 

da Federação. 

3.3.1. Pode a União, na condição de credora, reter transferências constitucionais devidas aos 

estados e compensar-se pro solvendo? 

 O Plenário do STF já dispôs de ricas oportunidades para discutir a ordenação fiscal das 

relações intergovernamentais promovida pelo Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal 

(PAF). Com a intenção de promover uma contextualização geral do tema, convém retomar o 

Voto CMN 162/1995, proferido pelo Conselheiro Pedro Malan, que pode ser considerado o 

marco inicial do processo de refinanciamento levado a efeito pela Lei 9.496/1997. 

 Nessa manifestação, o então Ministro da Fazenda do governo FHC parte da premissa de 

que os esquemas de refinanciamento obtidos após o advento da nova ordem constitucional 

deveriam ser mantidos, pois permitiram o controle desse aspecto do federalismo financeiro e 

foram vantajosos aos Estados, que tiveram prazo de pagamento de 20 anos, prorrogáveis por 

mais uma década, manutenção dos juros e limite máximo de comprometimento no pagamento 

do serviço da dívida rolada e outras pré-existentes em 11% da RCL. Contudo, reconhece que a 

redução da inflação lograda com o Plano Real reduziu as rendas nominais decorrentes de 

aplicações financeiras ora percebidas por esses entes e incrementaram o peso relativo das 

despesas com o funcionalismo público, apesar de as receitas tributárias dos estados terem 

aumentado em termos reais no período, a partir do ICMS e do FPE, e de constatar-se, em 

algumas unidades, a concessão de aumentos e vantagens salariais aos servidores. Enfim, diante 

do quadro nacional de desequilíbrio financeiro, urgia revertê-lo em nome da continuidade do 

combate ao fenômeno inflacionário. 
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 Com esteio nesse panorama macroeconômico e fiscal, o PAF deveria estabelecer, de 

forma organizada e monitorada compromissos firmes, fincados em metas de ajuste fiscal, a 

serem perseguidas durante sua vigência. Essas medidas foram concebidas em torno de cinco 

eixos: (a) controle e redução da despesa com pessoal; (b) privatização, concessão de serviços 

públicos, reforma patrimonial e controle de estatais estaduais; (c) aumento da receita, 

modernização e melhoria dos sistemas de arrecadação, de controle do gasto e de geração de 

informações fiscais; (d) compromisso de resultado fiscal mínimo; e (e) redução e controle do 

endividamento estadual. Em esforço de subdivisão do item (e), havia os objetivos de (i) manter 

a adimplência do Estado e de suas entidades controladas para com a União e as instituições 

financeiras federais durante a vigência do PAF, (ii) não promover novas contratações de 

operações de crédito na forma de antecipação de receita orçamentária (ARO) e (iii) subscrever 

aditivos ao contrato de refinanciamento motivado pela Lei 8.727/1993, com o estabelecimento 

de cláusula de que comprometimento máximo das finanças estaduais ao pagamento dos 

encargos da dívida pública seria de 11% da RCL. 

 No tocante ao que, de fato, previsto na Lei 9.496/1997, convém ressaltar seu art. 3º,  que 

permitiu o pagamento das obrigações em até 360 prestações mensais e sucessivas – calculadas 

de acordo com a Tabela Price e com atualização monetária regida pela variação do Índice Geral 

de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), medido pela Fundação Getúlio Vargas–, assim 

como vedou aos estados aderentes (i) a emissão de novos títulos públicos no mercado interno, 

ressalvado o caso do art. 33 do ADCT, (ii) a contratação de novas dívidas fora do PAF e (iii) o 

autofinanciamento ou a alavancagem financeira propiciada pela atribuição da administração de 

títulos estaduais a suas instituições financeiras oficiais. 

 Ademais, o art. 4º da legislação comentada preconiza a prestação de garantias que 

incluíram, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias ou transferidas, inclusive a 

“autocompensação”, passível de ser feita pelo governo federal no momento do repasse 

obrigatório. Os artigos subsequentes, por sua vez, permitiam o estabelecimento de um limite 

máximo de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR) para os efeitos de atendimento 

das obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada no PAF e arrolaram os custos 

financeiros que poderiam ser deduzidos no cálculo desse indicador. Assim, o valor que 

ultrapassasse esse limite, ainda que incidentes os encargos financeiros do contrato, teria seu 

pagamento postergado para o momento em que os serviços das mesmas dívidas fossem 

inferiores a esse quantitativo. 

 No art. 7º dessa lei, autorizou-se a União a receber dos estados bens, direitos e ações das 

suas empresas estatais para fins de amortização extraordinária dos contratos de 
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refinanciamento. Com isso, possibilitou-se, em termos legais, o objetivo (b) do PAF, isto é,  

privatização, concessão de serviços públicos, reforma patrimonial e controle de estatais 

estaduais. Igual autorização foi conferida ao ente central para securitizar as obrigações 

assumidas ou emitir títulos do Tesouro Nacional com vistas à obtenção dos recursos necessários 

à execução do PAF. 

 À luz desse estado de coisas, principalmente das condições e das prerrogativas 

contratuais de que dispõe a União, torna-se possível examinar a iniciativa do Estado de Minas 

Gerais em anular ou, pelo menos, revisar, em condições mais favoráveis, o contrato de 

refinanciamento pactuado entre os dois entes federativos.362 Isso realizou-se no bojo da Pet 

1665, de relatoria do Ministro Moreira Alves e patrocinada pela então Procuradora-Geral do 

Estado Misabel Derzi, que, em termos processuais, corresponderia a uma medida cautelar 

antecedente à ação cível originária.  

 A esse respeito, entende-se necessário promover uma contextualização daquele 

momento político e de seus respectivos impasses no federalismo fiscal brasileiro.  

No início de 1999, nascia oficialmente o Euro como moeda, e FHC iniciava seu segundo 

mandato presidencial, defendendo um ajuste fiscal (chamado de “remédio amargo”) para 

enfrentar o déficit público, dado que se objetivava a redução do juro básico da economia a 17% 

até o fim daquele ano.  

A Folha de São Paulo noticiava a tempo que os doze governadores  presentes à posse 

presidencial estavam com os “bolsos carregados de reinvindicações”, com pleitos que iam da 

renegociação da dívida federativa à manutenção de frentes de trabalho, perpassando pelo 

pagamento dos precatórios estaduais e pelo repasse federativo do Fundo Kandir para compensar 

a desoneração do ICMS-exportação.363 O então Presidente do STF, o Ministro Celso de Mello, 

não compareceu à posse.  

Por seu turno, o ex-Presidente da República, Itamar Franco, assumia, no mesmo 

momento, o governo de MG, “discursando como oposição” ao Presidente, segundo o mesmo 

veículo jornalístico, por ter atacado a centralização da carga tributária no governo federal e 

afirmado sua indisposição de privatizar a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Os 

                                                      
362 Nesse intento de análise, muito auxiliou o primeiro número do periódico “Direito Público: Revista da 
Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais” referente ao período de janeiro a junho 1999 que versou sobre o 
pacto federativo e os contratos de renegociação de dívida entre a União e os Estados federados, pois além de 
doutrina pertinente, como artigo subscrito por Lúcia Valle Figueiredo sobre a natureza jurídicos desses negócios, 
e pareceres, como os de Américo Lacombe, Dalmo Dallari, Eros Grau, Fábio Comparato, Celso Antônio Bandeira 
de Mello, José Baracho e Sebastião Reis, também trouxe de forma organizada as principais peças dessa medida 
cautelar proposta pelo Estado de Minas Gerais em face da União e mais outros feitos pertinentes à Fazenda Pública 
mineira. 
363 GOVERNADORES aproveitam posse para fazer pedidos. Folha de S. Paulo, 2 de janeiro de 1999, Brasil, p. 8. 
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discursos de posse sinalizaram uma batalha política entre os mandatários do Executivo federal 

e  de Minas Gerais.  

Em 5 de janeiro de 1999, o porta-voz da Presidência manifestava a intenção de reação, 

caso levada adiante a proposta de Itamar Franco de moratória por parte dos entes estaduais, 

naquele momento encampada pelo Estado do Rio de Janeiro, com adesão do RS logo em 

seguida.  

A ameaça tornou-se realidade com a decisão mineira, tomada em 7 de janeiro, de 

declarar moratória de 90 dias, a contar do 1º dia daquele mês, por “absoluta falta de dinheiro”, 

sem se intimidar com retaliações federais. Então, diante do comprometimento de 12,5% de suas 

receitas mensais para pagar a dívida federativa, algo em torno de R$ 80 milhões em comparação 

ao valor da renegociação em R$ 18,5 bi, decidiu suspender o adimplemento das prestações 

mensais. No mesmo dia, aprovara-se, em primeiro turno, a recriação da CPMF, e o Tesouro 

anunciava cortes extras na ordem de R$ 900 mi no ano de 1999 para cumprir o acordo com o 

FMI. Os bastidores informavam que o Presidente da República fora surpreendido com o efetivo 

cumprimento da ameaça, colocando-se em disputa política.364  

No dia seguinte, o noticiário informava uma derrubada das Bolsas de Valores em 

decorrência da decisão mineira e da conjectura do Estado em estender a moratória também para 

a dívida externa.  

O Presidente do Congresso Nacional à época, Antônio Carlos Magalhães, veta a ida do 

governador ao Senado para discutir o tema. A proposta federal traz a possibilidade de conceder 

auxílio financeiro em troca de novas privatizações e corte nas despesas. Em 13 de janeiro, a 

União bloqueia repasses constitucionais a Minas Gerais. Fora desse confronto direto, os 

governadores passam a defender medidas fiscais, desde a suspensão da dívida federativa até a 

redução dos juros contratuais. Em 14 de janeiro, o Congresso aprova medidas do ajuste fiscal, 

como aumentos de IOF, IPI e Cofins e a mudança do cálculo da taxa de juros de longo prazo 

(TJLP). 

O STF é dragado ao impasse, quando o Estado do RS decide pagar sua dívida federativa 

em juízo – algo em torno de R$ 31 mi –, que vencia em 15 de janeiro. No dia seguinte, o Banco 

Central decide tornar livre o preço do dólar comercial, antes mantido fixo com a paridade entre 

a moeda norte-americana e o real.  

Em 18 de janeiro, Itamar Franco informa que irá à Justiça contra a retenção dos repasses 

ao Estado de MG pela União. Os governadores de oposição reúnem-se no mesmo dia e 
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concedem prazo até 5 de fevereiro para que o governo federal reabra as negociações das dívidas 

estaduais, sob pena de tomar medidas jurídicas não especificadas.  

No dia 20, liminar do TJMG determina o impedimento do bloqueio de recursos pelo 

governo federal. Dia seguinte, o Banco do Brasil retém quase R$ 20 mi devidos a MG para 

saldar os créditos federais. O Congresso Nacional aprova o aumento da taxação de servidores, 

mas concede prazo de 90 dias para que o governo federal supere a crise fiscal.  

Em 22 de janeiro, o Ministério da Fazenda suspende o acesso de MG e do RS a projetos 

de financiamento, na ordem de USD 400 mi. No dia 27, o Município de SP torna-se 

inadimplente no valor de R$ 250 mi. O noticiário do dia 28 de janeiro informa que o RS recorre 

ao STF para impedir que o governo federal informe sua inadimplência aos credores externos, e 

o Banco Mundial se recusa a conceder crédito a MG e ao RS.  

Dia 2 de fevereiro: novo bloqueio do BB, no valor de R$ 34,6 mi, dirigido ao ente 

mineiro. O Sefaz-MG anuncia que o Estado irá questioná-lo no STF. No dia seguinte, nova 

substituição na Presidência do Bacen. Após a saída de Gustavo Franco, no começo do mandato 

presidencial, Francisco Lopes é substituído três semanas depois de sua nomeação, e entra 

Armínio Fraga na autarquia federal, em gesto interpretado como força do Ministro da Fazenda, 

Pedro Malan.  

No dia 5 de fevereiro, isto é, no prazo concedido pelos governadores oposicionistas, a 

União bloqueia repasse ao Estado de Alagoas por inadimplemento da dívida, e os mandatários 

estaduais reencontram-se. O governador Itamar Franco explica acordo que encerrou a moratória 

do Estado de MG em horário nobre da TV Globo, mediante anúncio pago de 2mi15’ no 

intervalo do Fantástico. Sobram culpabilizações na fala de Itamar, desde a herança fiscal do 

antecessor, Eduardo Azeredo, até a ausência de reformas tributárias e fiscal, que ocasionaram 

o enfraquecimento da economia nacional e a guerra fiscal entre os Estados. Coloca-se como 

exitoso por ter forçado o governo federal a renegociar.  

Por fim, no dia 14 de fevereiro, consta em manchete da Folha de São Paulo: “Itamar e 

FHC devem apostar no cansaço”.365 

Nesse contexto conflituoso, o STF foi chamado a decidir sobre a abusividade dos 

mecanismos executórios detidos pela União, no particular, e dos contratos da dívida federativa, 

no geral. Não se quer, com esse breve panorama desde a posse dos mandatários até a 

judicialização dos bloqueios de repasses, reduzir o Tribunal a mais uma instância da política 

nacional, quer-se dizer que os Ministros da Corte também leem jornais e não é difícil  
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reconhecer um impasse quando os contendores utilizam o horário comercial de domingo à noite 

para emplacar suas versões da disputa junto à população brasileira. 

A simples petição da Fazenda Pública de MG fora ajuizada em 10 de fevereiro de 1999, 

tendo sido negada pelo Relator, cinco dias depois, a tutela liminar pleiteada, decisão contra a 

qual foi interposto agravo regimental. Submetido esse recurso interno à apreciação do Plenário 

da Corte na data de 15 de abril de 1999, com indicação de seu desprovimento pelo Ministro 

Relator, Moreira Alves, o Ministro Maurício Corrêa antecipou pedido de vista dos autos. De 

forma superveniente, por intermédio da Pet. STF 8.736/2000, o Estado mineiro pleiteou a 

homologação de desistência da Pet em fevereiro de 2000, o que foi acolhido no mês seguinte 

pelo colegiado em Questão de Ordem formulada pelo Relator, com dispositivo no sentido da 

extinção do feito, sem resolução do mérito e com prejuízo do agravo. 

Visto os fatos mais relevantes do andamento processual, passa-se a analisar a qualidade 

dos argumentos discutidos. Na exordial, o Estado mineiro argumentou pela 

inconstitucionalidade do referido contrato de refinanciamento, por violar o pacto federativo e a 

autonomia financeira dos estados federados.  

Um dos eixos argumentativos do autor centrou-se na impossibilidade de retenção das 

receitas transferidas pelo ente central, pois estaria em situação de total incapacidade financeira 

e esse expediente traria irreparáveis danos à sua economia e à continuidade dos serviços 

públicos, especialmente ao regular funcionamento dos poderes estaduais, o ensino, a segurança, 

a saúde, o adimplemento de precatórios e as verbas alimentares do funcionalismo, ao passo que 

a União não sofreria maiores prejuízos por dispor de suficientes instrumentos de política fiscal 

e monetária. Propõe, a esse respeito, uma interpretação teleológica do Parágrafo único do art. 

160 da Constituição, de modo que essa norma só se aplicasse a transferências voluntárias, além 

da necessária distinção conceitual entre compensação e retenção no direito obrigacional, sendo 

que, no seu entender, nenhuma das categorias seria aplicável no caso. Ademais, deveriam ser 

distinguidos os institutos da vinculação de receitas, da garantia, da contragarantia e dos atos de 

execução material extrajudicial, porque a exceção à regra da não vinculação das receitas 

advindas de impostos seria limitada somente às primeiras categorias, visto que a leitura 

excepcional das últimas seria obstada pelo regime constitucional dos precatórios, que pressupõe 

a impenhorabilidade dos bens públicos. Então, o procedimento da União apenas se justificaria 

em casos de “descumprimento injustificado” do pagamento, sob pena de a autorização 

constante no contrato da dívida infringir a autonomia financeira dos Estados. 

Em termos mais gerais, alegou sua precária e insustentável situação financeira, à luz dos 

antecedentes pré-contratuais, especialmente negociações políticas que precederem o 
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refinanciamento, o reconhecimento por parte do credor da inviabilidade material no 

cumprimento do negócio, tendo em conta a tolerância com que tratou o inadimplemento da 

parcela de janeiro de 1999 e o comprometimento de mais de 12% da RCL com os serviços da 

dívida. Sendo assim, afirmou o seu estado de insolvência e a responsabilidade do governo 

federal por seus problemas, tendo em conta (a) a política de juros realizada no Plano Real, (b) 

a impossibilidade de promover a rolagem de sua dívida mobiliária em razão das cláusulas 

contratuais, (c) a falta de êxito nas privatizações das empresas estaduais, (d) a inexistência de 

lei de fixação de plano econômico na condição de norma geral, (e) a retração da arrecadação 

tributária estadual e (f) a não consecução das reformas administrativa, fiscal e tributária. 

No mérito, o Estado de Minas Gerais sustentou a flexibilização do princípio pacta sunt 

servanda em razão do federalismo cooperativo, o qual pressuporia lealdade recíproca e 

solidariedade federativa. Logo, o programa contratual deveria ser regido por critérios de justiça 

distributiva, e não pelos de correção comutativa. Mesmo que assim não fosse, evocou a teoria 

da imprevisão, que informa os contratos privados no que tange à equivalência entre prestações 

e comutatividade e a excessiva onerosidade. Nesse escopo, o estado de necessidade afastaria a 

ilicitude da conduta do devedor. 

Quanto à tutela liminar pleiteada, segundo o autor, a plausibilidade do pedido ficou 

demonstrada pela violação aos princípios norteadores do pacto federativo e de uma série de 

normas constitucionais. Por seu turno, o perigo de dano irreparável decorrente da demora no 

provimento judicial estaria caracterizado pela impossibilidade de o Estado mineiro utilizar  a 

totalidade de suas receitas por conta da ação federal de retenção de transferências 

constitucionais. De todo modo, pediu a suspensão, sem a oitiva prévia da parte adversarial, de 

cinco cláusulas contratuais referentes às prerrogativas da União e aos efeitos do 

inadimplemento da avença. Por eventualidade, pediu, alternativamente, a declaração de sua 

insolvência e consequente prioridade em custear as despesas mais fundamentais de sua 

responsabilidade. 

Em exíguo prazo, se levada em conta a complexidade dos argumentos, o Ministro 

Relator indeferiu a medida cautelar. Fundamentou sua convicção na natureza jurídica do 

negócio jurídico em apreço, pois, em sua compressão, cuida-se de contrato da Administração 

Pública. Fixada essa premissa, focou seu raciocínio na pretensão de nulidade das cláusulas 

contratuais. Nesse ponto, entendeu que essas limitaram-se a obedecer aos critérios da Lei 

9.496/1997, que dispõe de presunção relativa de constitucionalidade, então o autor não teria 

conseguido demonstrar as razões constitucionais pelas quais não poderia ter celebrado a avença 

contratual. 
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Acerca da prerrogativa da União em promover a retenção das transferências 

constitucionais em caso de inadimplemento pelos entes subnacionais, o Relator compreendeu 

que a interpretação proposta pelo Estado mineiro não tem guarida no texto da Constituição. 

Assim, haveria dois direitos subjetivos depreendidos do Parágrafo único do art. 160 do texto 

constitucional: o de retenção, quando os seus créditos não forem pagos, e o de compensação, 

ao proceder os descontos devidos nos valores repassados. Ademais, foi a própria ordem 

constitucional que excepcionou a regra proibitiva da afetação de receitas advindas de impostos, 

não só para prestação de garantia à União, mas também para pagamento de débitos para com 

esta. Por isso, não seria inconstitucional a forma de execução extrajudicial prevista no programa 

contratual para viabilizar as garantias reais na hipótese em tela, tampouco atrairia o regime dos 

precatórios. Considerando os preceitos constitucionais específicos que fundamentam as 

cláusulas contratuais e tendo sido estas aceitas pelo Estado autor, não seria adequado, nesse 

momento, sustentar inconstitucionalidade das disposições em face da autonomia estadual ou do 

princípio federativo. 

O argumento relativo à inexigibilidade das cláusulas quando não fosse o caso de 

inadimplemento injustificado, fundamentado em concreto pela existência de força maior, não 

conduziria à invalidade do avençado, porque se refere aos planos da eficácia e das incorretas 

aplicações das normas.  

Igualmente, o Ministro Moreira Alves aportou compreensão própria sobre o princípio 

“pacta sunt servanda” e sua respectiva relativização pela cláusula rebus sic stantibus, no 

sentido de que, no caso, não estariam presentes os requisitos dogmáticos para aplicação da 

teoria da imprevisão, que são: (i) vigência de um contrato de execução diferida ou sucessiva; 

(ii) alteração radical das condições econômicas objetivas se cotejados os momentos da 

celebração e da execução desse contrato; (iii) onerosidade excessiva para um dos contraentes e 

benefício desproporcional ao outro; e (iv) imprevisibilidade da modificação observada. Em sua 

análise do item (iii), afirmou que da própria exordial depreende-se indiferença na situação da 

União e prejuízo para o autor, na medida em que este sofrerá danos, com o incremento da dívida 

pública interna e consequente repasse desse ônus econômico aos contribuintes. No tocante aos 

itens (ii) e (iv), entendeu-os não presentes, porque já havia problemas financeiros anteriores ao 

Plano Real e o agravamento desses não seria imprevisível. Nesse ponto, por haver igualdade 

entre as partes contratantes, não seria possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

no que prescinde o requisito da imprevisibilidade para aplicação da excessiva onerosidade. 

Por fim, desenvolveu argumento de que o estado de necessidade não acarreta invalidade 

ou revisão do contrato, visto que é circunstância excludente de ilicitude e, por consequência, da 
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responsabilidade civil extracontratual. Assim, não seria invocável essa teoria em ilícito 

decorrente de inadimplemento de contrato. Rechaçada a probabilidade da existência do direito 

afirmado, ao ver do Relator, restou prescindível o exame do perigo de dano irreparável em razão 

da demora no provimento jurisdicional. 

Como já dito, contra essa decisão foi interposto agravo regimental. Nas razões recursais, 

o Estado mineiro sustentou que decorre da natureza jurídica do contrato em exame a 

possibilidade de sua revisão, ante a incapacidade financeira demonstrada pelo ente para prestar 

os serviços públicos essenciais. Ao fundamento de que a decisão agravada aplicou-lhe o regime 

jurídico privado clássico e único do direito contratual, o autor invocou, por analogia, o 

tratamento conferido aos contratos no ramo trabalhista ou consumerista, haja vista a notória 

situação de inferioridade econômica do Estado em face da União, bem como o argumento de 

que o contrato em questão não é de direito privado ou público do tipo que permite cláusulas 

exorbitantes. Igualmente, aludiu que existe cláusula tácita de irresponsabilidade que se aplica 

ao caso, porque houve culpa por parte do governo federal na ocorrência da inadimplência pelo 

devedor. Insistiu com as alegações de força maior, onerosidade excessiva e estado de 

necessidade administrativa, assim como de que são inalienáveis as receitas públicas. Retomou 

os deveres imputados à União por força da solidariedade federativa, bem como contestou a 

análise promovida pelo Relator sobre o preenchimento dos requisitos para aplicação da teoria 

da imprevisão. Por fim, apontou o que decidido na Pet 928 e no MS 23.267, de onde se extrairia 

a correção da interpretação restritiva pleiteada ao art. 160, Parágrafo único, da Constituição da 

República de 1988. 

Nesse cenário, o Ministro Moreira Alves levou o agravo regimental a julgamento em 

sessão plenária, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada. Verticalizou a discussão da 

natureza e do regime jurídico aplicável ao contrato de refinanciamento da dívida estadual, bem 

como da igualdade entre credor e devedor, pois seria avença celebrada com fundamento na Lei 

federal 9.496/1997, nas Leis estaduais 12.422/1996, 12.721/1997 e 12.746/1998 e na Resolução 

SF 44/1998, conforme manda o figurino constitucional. O programa contratual possibilitara a 

assunção, pelo governo federal, da dívida mobiliária do autor, na ordem de R$ 11,8 bilhões, e 

a concessão de subsídio dado por meio da diferença entre o débito assumido junto aos bancos 

e o valor do contrato (este de R$ 10,18 bilhões). Além disso, os recursos dispostos pela União 

seriam pagos por títulos públicos federais pela taxa de mercado e com exíguo prazo médio de 

oito a nove meses, o que também acarreta prejuízos para o ente central, dado que o valor dos 

juros pela remuneração do capital no contrato seria de 6 a 7,5% ao ano. 
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Ademais, em face das novas considerações suscitadas no recurso e nos memoriais 

apresentados, o Ministro Relator adicionou fundamentos à sua decisão. Primeiro, formulou 

raciocínio de que a prerrogativa concedida à União de retenção de repasses e de compensação 

dos valores devidos é originária à Constituição, o que repercute na impossibilidade de declará-

la inconstitucional pelo STF. Na verdade, observou que a norma resta presente na tradição 

brasileira da EC 17/1980 à Constituição de 1967. Logo, para o Ministro, a redação dada ao 

Parágrafo único do dispositivo supracitado em nada inovou em relação aos créditos da União, 

apenas estendeu a exceção aos estados e às autarquias federais e estaduais. O fundamento dessa 

regra específica e da contida no art. 167, § 4º, do texto constitucional, seria dotar o governo 

federal de garantia real sobre as receitas tributárias estaduais, o que guarda alinhamento com as 

práticas de organismos internacionais multilaterais, a despeito de nessas haver a permissão 

apenas quanto à fiscalização do ingresso, e não de sua apropriação pro solvendo. Na visão de 

Moreira Alves, é constitucional essa faculdade, conferida pelo direito brasileiro, de retenção de 

transferências obrigatórias para o efeito de autocompensação voltada à satisfação dos créditos 

da União. Nesse sistema de repartição das receitas tributárias, há uma outorga ao ente central 

de direito potestativo convencionalmente estipulado. Justifica-se essa excepcionalidade para 

dotar a União de meios (“princípio da implicitude dos meios necessários a que se alcancem os 

fins”) para exercitar suas funções constitucionais no federalismo cooperativo, inclusive quanto 

aos empréstimos públicos e de refinanciamento da dívida federativa. Tratou-se, portanto, de 

decisão levada a efeito pelo Poder Constituinte, logo impassível de controle pelo STF. Enfim, 

afastou a correlação entre a interpretação pretendida e as decisões monocráticas evocadas como 

precedentes pelo autor, por tratarem de controvérsias diversas sobre débitos na participação 

compulsória nas contribuições ao PASEP e ao descumprimento do repasse de duodécimo 

mensal devido a um Tribunal de Justiça local. 

Nada obstante a homologação da desistência processual tenha prejudicado o 

conhecimento da posição definitiva do Plenário do STF, é seguro afirmar que a posição do 

Ministro Moreira Alves foi encampada pelo colegiado, o que se infere da AC-AgR 6, de 

relatoria da Ministra Ellen Gracie, referente à pretensão correlata deduzida pelo Estado do Rio 

de Janeiro, na forma de ação cautelar preparatória de ação cível originária, aos fundamentos da 

inconstitucionalidade do mecanismo de autoexecução pela União de seus créditos perante os 

Estados, de reconhecimento do estado de necessidade do autor e de depreender-se da 

literalidade do contrato de refinanciamento da dívida estadual, por via transversa, uma hipótese 

de intervenção federal do ente central na esfera local. 
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Novamente, ocorreram as posses dos mandatários dos Poderes Executivos federal e 

estadual, Luiz Inácio Lula da Silva, como Presidente da República, e Rosinha Matheus, na 

condição de governadora do Rio de Janeiro – em sucessão à vice-governadora Benedita da Silva 

– que se tornara Ministra de Estado – de seu marido Anthony Garotinho, que renunciara para 

concorrer ao prélio presidencial, restando na terceira colocação.  

No plano federal, o governo busca equilibrar-se entre os discursos de disciplina fiscal e 

de inclusão social. Dia 4 de janeiro de 2003, a governadora noticia ter ingressado com ação no 

STF para suspender o bloqueio federal de recursos arrecadados a título de ICMS, na ordem 

aproximada de R$ 86 mi. O Ministro da Fazenda, Antonio Palocci Filho, escala o Secretário do 

Tesouro Nacional, Joaquim Levy, para acalmar os ânimos com o Sefaz-RJ. Os valores devidos 

referiam-se a parcelas do fim de dezembro de 2002, tendo sido acionadas as garantias 

contratuais no governo anterior. No entanto, a governadora declara “guerra” em face da União, 

em nome do Estado fluminense, tachando a execução federal de medida política e culpando sua 

antecessora pelo inadimplemento desde setembro do ano antecedente. Em razão de conversa 

“muito dura” com o STN, a mandatária estadual decidira entrar com demanda no STF, no que 

obteve o apoio dos Presidente do TJRJ, ALE-RJ, PGJ-RJ em documento no qual afirma o caos 

no Estado em razão dos bloqueios federais.366 O Quadro 9, a seguir, sintetiza, esse julgamento. 

Quadro 9 - Ficha de julgamento da AC-AgR 6 

AC 6 

Relator Ellen Gracie 
Autor/Requerente Estado do Rio de Janeiro 
Réu/Requerido União 
Protocolo 06.01.2003 
Cautelar 07.01.2003 (decisão monocrática da Presidência no recesso) 
Mérito 14.11.2017 (decisão monocrática) 
Ato impugnado Retenção nas contas da Banerj de valores arrecadados a título de ICMS 

Exposição 

a) o governo fluminense anterior não cumpriu o pagamento dos contratos da 
dívida federativa, o que levou ao Banco do Brasil determinar que a Banerj 
retivesse receitas públicas do Estado do Rio de Janeiro para fins de satisfação 
dos créditos com a União em valor superior a R$ 85 mi. Esse expediente 
teria deixado o ente estadual em situação de calamidade financeira, com 
repercussões sociais imprevisíveis; 
b) aditamento da exordial para explicar que do valor bloqueado R$ 53 mi 
referem-se à parcela devida à União e R$ 32,5 mi dizem respeito ao 
pagamento de precatórios judiciais. 

Cabimento arts. 102, I, “f”, CR/88 

                                                      
366 ESCÓSSIA, Fernanda da; MELO, Murilo Fiuza de. Rosinha recorre à Justiça contra bloqueio. Folha de S. 
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AC 6 

Questões 
apresentadas 

Pode a União promover mecanismo de auto-execução de dívida pecuniária, 
ao reter valores em contas estaduais, sem a observância dos princípios do 
devido processo legal, contraditório e ampla defesa, comprometendo a 
prestação de serviços públicos essenciais pelo governo estadual? 

Direito aplicável arts. 155, 157, 159, 160, Parágrafo único, e 167, §4º, CR/88 
Precedentes --//-- 

Argumentação jurídica 

Autor/Requerente 

a) é inconstitucional a retenção de receitas públicas da unidade menor 
devedora pelo governo federal na condição de credor da dívida federativa, seja 
por não observar o devido processo legal, seja por ser o mecanismo inaplicável 
na hipótese de comprometer a máquina administrativa estadual, devendo-se 
proceder uma interpretação restritiva ao Parágrafo único do art. 160 do texto 
constitucional; 
b) deve ser reconhecido o estado de necessidade financeira do Estado autor, 
tendo em vista a absoluta impossibilidade de cumprimento das cláusulas 
contratuais da dívida federativa 
c) pedido de extensão da liminar: fazer cessar os bloqueios que impediram o 
repasse de R$ 7,5 mi referentes ao FPE e R$ 4,5 mi de IPI; 
d) agravo regimental contra decisão de reconsideração da tutela liminar: os 
órgãos do sistema de Justiça deixaram de promover execuções judiciais para 
reprimir problemas de saúde pública, superpopulação carcerária e riscos de 
desabamentos provocados por chuvas, à luz do reconhecimento da absoluta 
falta de recursos públicos; 
e) agravo regimental contra decisão de reconsideração da tutela liminar: o STF 
tem reprovado o repasse automáticos dos recursos estaduais pela União, 
quanto comprometa a transferência de duodécimos da instituição financeira 
para os poderes e órgãos autônomos. Contudo, essa diretriz não fora observada 
no caso dos autos; 
f) agravo regimental contra decisão de reconsideração da tutela liminar: o 
respeito à dignidade da pessoa humana exige prestações positivas do Estado 
as quais não podem ser afastadas por restrições orçamentárias de qualquer 
ordem. Nesse sentido, é inconstitucional o bloqueio de receitas que leve em 
conta unicamente a satisfação dos créditos federais, ainda que prejudicando a 
compra de medicamentos, policiamento, distribuição de alimentos e demais 
atuações voltadas ao cumprimento de direitos fundamentais. 

Réu/Requerido 

a) a receita líquida média do autor alcançaria a importância mensal de quase 
R$ 1 bi, assim a quantia retida não causaria a ameaça de paralisia da atividade 
financeira do Estado litigante, vez que esta sequer atingiu o percentual máximo 
de 13% da receita estadual, previsto na cláusula quinta do contrato celebrado 
entre os contendores; 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 

No exercício da Vice-Presidência do Tribunal, o Ministro Ilmar Galvão deferiu 

parcialmente a tutela liminar pleiteada para suspender os efeitos das notificações ao banco 

estadual, com base na constatação de situação incontornável das contas públicas, que acarretou 

estado de necessidade financeira, apesar do debate proposto não permitir a declaração de 

nulidade do contrato da dívida federativa. Ao fim do recesso forense, em 29.01.2003, diante da 

irresignação demonstrada pela União em sede de agravo regimental, o mesmo Ministro tornou 
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sem efeito sua decisão anterior, convencido da inexistência de requisitos que dão guarida à 

alegação de estado de necessidade.  

Em face da segunda decisão, o Estado autor interpôs agravo regimental com o intuito 

de demonstrar a caracterização do estado de necessidade, tendo em vista as dificuldades por si 

enfrentadas na promoção de saúde pública, na superpopulação carcerária e nos riscos de 

desabamentos provocados por chuvas, conjuntamente com a ausência de recursos suficientes. 

Ademais, insistiu na inconstitucionalidade do expediente federal de retenção das receitas 

transferidas seguida de “autocompensação”, porque o expediente afetaria os direitos 

fundamentais do cidadão, os quais devem ser resguardados por prestações positivas do Estado 

e não podem ser confrontados por restrições orçamentárias de qualquer espécie. Além disso, a 

Fazenda fluminense afirmou que a medida executória teria invadido a competência privada do 

Chefe do Executivo estadual na direção da administração e representaria, na prática, priorização 

dos interesses da União em relação aos duodécimos dos poderes e órgãos financeiramente 

autônomos. 

Levado o segundo agravo regimental a julgamento no Pleno, em 26.02.2003, a Ministra 

Relatora assentou a ausência de comprovação da persistência de estado de necessidade e o 

condicionamento do funcionamento da Administração fluminense em suas atividades 

essenciais à parcela de R$ 2 bilhões discutida. Logo, embora possível a declaração desse status, 

a pretensão do autor resvalaria em exame de provas e ônus argumentativo. 

Além disso, o mecanismo de compensação pro solvendo dos débitos para com a União 

previsto no contrato seria decorrência legal do art. 4º da Lei 9.496/1997 e a celebração da avença 

teria sido autorizada pelo Senado Federal, por meio da Res. 65/1999, e pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em lei estadual. Com esteio em nota técnica da 

Secretaria do Tesouro Nacional, a Relatora afirmou que adviria situação mais gravosa se 

inexistente o contrato, apesar de notória e preocupante a situação financeira do ente estadual, 

tendo em conta a assunção de R$ 18,5 bilhões de débitos estaduais pela União e a concessão de 

subsídio de mais de R$ 3 bilhões. Por entender cuidar-se de discussão análoga, evocou as razões 

de decidir do Min. Moreira Alves na Pet 1665 pela constitucionalidade desse expediente 

executivo. O julgamento plenário foi unânime. Somente em 14.11.2017, a ação cautelar foi 

extinta, sem resolução do mérito, pelo trânsito em julgado da demanda principal.  

O Quadro 10, a seguir, sintetiza, esse julgamento. 
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Quadro 10 - Ficha de julgamento da AC-AgR 6 

AC-AgR 6367 

Redator do acórdão Ministra Ellen Gracie (Relatora) 
Publicação DJ 29.08.2003 
Votação 9 x 0 
Ausência Ministros Ilmar Galvão e Nelson Jobim 
Resultado Desprovimento do agravo regimental 

Corrente Vencedora 
Ministros Marco Aurélio, Ellen Gracie, Moreira Alves, Sydney Sanches, 
Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Carlos Velloso, Maurício Corrêa e 
Gilmar Mendes. 

Razões de decidir 

a) a Fazenda autora não conseguiu provar em juízo o comprometimento 
absoluto de suas contas públicas, falhando em apresentar dados atualizados 
sobre os saldos das suas contas bancárias. Logo, o bloqueio na magnitude 
proposta não inviabiliza a administração estadual; 
b) não cabe reconhecer vício originário ao contrato da dívida federativa no 
que toca aos instrumentos executórios disponíveis ao credor, quando a 
renegociação tenha sido precedida da Lei 9.496/1997 e autorizada por 
resolução do Senado Federal e da Assembleia Legislativa estadual; 
c) é constitucional o mecanismo de garantia do cumprimento contratual, nos 
termos do art. 160, Parágrafo único, da Constituição de 1988, mediante a 
retenção dos recursos provenientes de receitas tributárias e transferidas para a 
satisfação dos créditos da União. 

Fonte: elaboração própria com base no inteiro teor do acórdão publicado no DJ. 

Ademais, a ACO 664 (ação principal da cautelar examinada) foi julgada improcedente 

em decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, na data de 17.03.2017, 

com base nos precedentes da Corte, incluída a Pet 1665. Interposto agravo regimental pelo 

Autor, foi-lhe dado parcial provimento apenas para modificar a condenação em honorários 

sucumbenciais. Reconheceu-se, portanto, haver amparo constitucional na vinculação de 

receitas para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos 

para com esta. Na ementa desse julgamento, consta: “contratos pactuados livremente entre 

agentes políticos no gozo da autonomia de suas vontades, legitimados pelo povo para o 

exercício de suas altas funções, e ainda chancelados pelo Senado da República e pela 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.” Ou seja, julgou-se pela inexistência de vícios 

originários no contrato de refinanciamento da dívida estadual. 

Em virtude da quantidade das discussões levantadas em sede de avaliação parcial das 

controvérsias constitucionais relativas às prerrogativas da União credora de reter receitas 

tributárias e transferidas do Estado devedor e posteriormente compensar-se desses valores pro 

solvendo, cinge-se aqui ao exame da constitucionalidade desses mecanismos executórios e das 
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condições contratuais do refinanciamento das dívidas públicas estaduais sob o prisma das 

soluções federativas previstas na vigente ordem constitucional. 

Nessa linha, a debate referente à natureza jurídica dos negócios da dívida estadual e, por 

consequência, do regime jurídico aplicável importa para definir o espectro de possibilidades 

interpretativas disponíveis ao STF para proceder à revisão desses contratos, porque a excludente 

de ilicitude representada pelo estado de necessidade financeira pressupõe aceitar ou negar as 

repercussões jurídicas de uma desigualdade econômica original, observada ou não, entre as 

partes ou de conjuntura excepcional e imprevisível. A esse propósito, a diretriz jurisprudencial 

firmada pelo Tribunal é tecnicamente sustentável, sob as luzes da judicialização do federalismo 

fiscal. Isso porque, de um lado, pressupõe uma análise jurídica dos requisitos de aplicação da 

teoria da imprevisão em concreto, ainda que existam limitações técnicas e certo grau de 

subjetividade do julgador na apreciação do estado da arte federativo e, de outro, a afirmação da 

validade do negócio jurídico, quando regularmente avalizado pelos representantes eleitos dos 

governos contratantes.  

Em outras palavras, o litígio federativo foi contido ao plano da eficácia contratual e ao 

reconhecimento, no caso particular, de excludente de ilicitude em termos de responsabilidade 

civil. Cuida-se de decisão prudente, uma vez que o reconhecimento da nulidade da avença 

terminaria por deixar os entes devedores em situação financeira pior do que a percebida ao 

início da litigância, além de causar insegurança ao pacto federativo. 

Essa solução jurisdicional converge para a premissa assumida nesta tese, de acordo com 

a qual se imagina constitucionalmente a liberdade do Legislador orçamentário, de modo a não 

excluir decisões econômicas do debate político, sob o pretexto de exercício do controle 

financeiro por atores técnico-burocráticos.  

Feita essa afirmação quanto à questão de fundo, passa-se ao tema de frente, que é o juízo 

de constitucionalidade a respeito da sistemática de endividamento público subnacional. 

Mediante reconstrução compreensiva desses julgados, torna-se possível extrair standards 

argumentativos e probatórios para o reconhecimento de situação próxima da insolvência das 

pessoas políticas endividadas, os quais podem ser aplicados na mais recente recessão 

econômica nacional, caso levado a sério o papel constitutivo dos precedentes do STF. 

Igualmente, a possibilidade de retenção de receitas tributárias e transferidas, com 

posterior compensação federativa entre débitos e créditos, foi devidamente enfrentada pela 

jurisdição constitucional nos limites que lhe eram permitidos, tendo em vista que o instrumento 

executório constava no texto constitucional originário de 1988. Sendo assim, a margem de 

disputabilidade sobre essa ferramenta financeira, caso não estabilizada, dirige-se ou para 
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alteração formal da Constituição, por decisão exclusiva do Poder Constituinte Derivado, ou 

para a revisão da interpretação em termos mais estruturais, fruto de mutação constitucional.368  

Outra alternativa seria construir interpretativamente, por meio do STF, parâmetros para 

a derrotabilidade dessa regra de origem constitucional, replicada na legislação e nos contratos, 

com esteio nas circunstâncias fáticas socioeconômicas experimentadas. Ao nosso ver, isso 

serviria para reduzir a banalização do reconhecimento de estado de necessidade econômica ou 

de calamidade pública financeira, uma vez que entendemos que a frequência com que o 

argumento tem aparecido no repertório jurisprudencial do STF produzido no último lustro 

demonstra-se inadequado sob a perspectiva do direito financeiro.  

Igualmente, quer-se acreditar que a estabilização das expectativas sociais sobre a 

constitucionalidade desse mecanismo executório por conta dos pronunciamentos do STF é um 

dos fatores explicativos da atuação iterativa do Poder Constituinte Reformador, pois, além da 

EC 3/1992, que estendeu a possibilidade de retenção para os estados e as autarquias federais e 

estaduais, v.g. o Bacen, avançou na EC 29/2000 em prol da extensão do Parágrafo único do art. 

160 do texto constitucional para também abarcar o piso de gastos mínimos com a saúde, nos 

termos do art. 198, § 2º, II e III, do texto constitucional. Mais recentemente, na EC 94/2016, o 

art. 104, III, do ADCT passou a determinar que a União igualmente promova a retenção dos 

recursos referentes ao FPE e ao FPM, com posterior depósitos desses valores na conta do regime 

especial dos precatórios vencidos, sob a administração do Tribunal de Justiça local. A 

preocupação expressada nesta tese reside nos danos ao vínculo federativo que a utilização 

                                                      
368 A ideia foi suscitada por raciocínio hipotético formulado pelo Ministro Gilmar Mendes na AC 282, de relatoria 
do Ministro Ayres Britto e com acórdão redigido pelo Ministro Joaquim Barbosa, pois compreendeu ter havido 
uma distorção do federalismo financeiro praticado na Constituição de 1988, sendo esta “supostamente amiga da 
Federação”, contudo por raciocínio de teoria dos jogos a União optou por incrementar a carga tributária por 
contribuições sociais, não partilhadas com os demais entes. Nessa linha, mais cedo ou mais tarde, seria necessária 
uma revisão do modelo federativo em decorrência da “distorção que resultou de um fenômeno quase de mutação 
constitucional do modelo da distribuição tributária.” Por seu turno, em sede de parecer, Luís Roberto Barroso 
propôs que retenção do Parágrafo único do art. 160 do texto constitucional só incidisse em créditos certos, líquidos 
e exigíveis, de titularidade direta da União e de suas autarquias, observasse o princípio da anualidade orçamentária, 
respeitasse o devido processo legal e não comprometesse o cumprimento das obrigações essenciais pelo Estado: 
BARROSO, Luís Roberto. Parecer n. 03/2008. Sentido e alcance do Parágrafo único do art. 160 da Constituição. 
Retenção de créditos de titularidade direta e originária da União e de suas autarquias. Observância do devido 
processo legal e dos princípios orçamentais. Limitações decorrentes de obrigações constitucionais do Estado. In: 
Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 64, 2009. Disponível 
em:  https://pge.rj.gov.br/revista-de-direito/2009-volume-64. Acesso em: 05  out. 2020. Por sua vez, em esfera 
doutrinária, artigo de Raquel Alves propôs uma interpretação evolutiva do art. 160 do texto constitucional, à luz 
do modelo hodierno de federalismo fiscal (em 1988 o contexto seria de forte descentralização para garantia da 
democracia e agora a ambiência, de recentralização das receitas e poderes na União e redução da autonomia 
financeira dos Estados), consistente nos parâmetros de Barroso somado à impossibilidade de servir como 
instrumento de compensação entre créditos da União com débitos dos demais entes: ALVES, Raquel de Andrade 
Vieira. A interpretação do art. 160 da Constituição à luz do novo contexto federativo. Revista de Finanças 
Públicas, Tributação e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, v. 3, n. 3, p. 1-37, 2015. 
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reiterada desse instrumento executório provoca sob os olhos dos mandatários eleitos, apesar das 

decisões constituintes por ampliar sua aplicabilidade. 

Enfim, pensa-se ser notável a assertiva jurisdicional de que o estado da arte do 

endividamento público estadual, sob a supervisão da União, não contraria a Constituição da 

República de 1988, em atenção ao equilíbrio federativo. Nesse aspecto, as correspondências 

entre receitas e despesas de um lado e, de outro, entre meios e fins, apareceram sob o nome de 

“princípio da implicitude” no voto do Ministro Moreira Alves, embora em sentido incomum, 

isto é, o de garantir ao governo central instrumentos de coordenação do pacto federativo. No 

entanto, não decorre da jurisprudência da Corte um equacionamento crível em matéria de 

responsabilidades prima facie das jurisdições governamentais no tocante às decisões de gestão 

fiscal, no particular de alçada estadual, e às prerrogativas e condições contratuais usufruídas 

pela União, conforme a arquitetura institucional da Lei 9.496/1997. Nesse contexto, a despeito 

de o Tribunal ter entendido não ofender o núcleo essencial da autonomia constitucional dos 

estados federados esse arranjo contratual, não conseguiu o órgão jurisdicional tornar menos 

conflituosa a disputa por narrativas e interesses governamentais na espécie. 

3.3.2. Como pode a dívida pública federativa ser tratada em norma geral de direito financeiro? 

Na data de 4 de maio de 2000, a LRF foi promulgada em ambiente de grande 

comemoração no Palácio da Alvorada pelo governo federal, então chefiado por Fernando 

Henrique Cardoso junto a alguns governadores à época entusiastas da novel legislação 

financeira. Por seu turno, em julho do mesmo ano, o Partido Comunista do Brasil (PCB), o 

Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizaram a ADI 2.238, 

inicialmente relatada pelo Ministro Ilmar Galvão, com extenso arrazoado sobre os vícios 

formais de inconstitucionalidade da lei e outros materiais de dezoito dispositivos do objeto. Ao 

que tudo indica, houve estratégia dessas agremiações políticas, integrantes da oposição ao 

governo federal, em relação ao momento do ajuizamento da demanda, tendo em conta a data 

do ato processual – primeiros dias do recesso forense –, quiçá com a esperança de que a 

Presidência do STF exercesse faculdade regimental de suspender monocraticamente a lei 

federal. Em substituição, os autos foram conclusos ao então Ministro vice-Presidente Marco 

Aurélio. No entanto, ele entendeu indispensável a oitiva prévia dos requeridos. 

Distribuída essa ação objetiva ao Ministro Ilmar Galvão no primeiro dia de agosto, ele 

colocou a medida cautelar em julgamento na sessão plenária de 28 de setembro do mesmo ano. 

Logo, houve um lapso temporal de poucos meses entre a promulgação da LRF e sua apreciação 
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por vez primeira pelo Pleno do STF. Apesar da celeridade do Relator, por conta de sucessivos 

pedidos de vistas e da complexidade da causa, o julgamento da medida cautelar só findara em 

agosto de 2007.  

Instruído o feito para a apreciação do mérito, somente em fevereiro de 2019 foi possível, 

de fato, fazê-lo, agora sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, tendo o julgamento, 

inclusive, sido pautado para fevereiro de 2017 ainda sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, 

porém não realizado por conta da tragédia que acometeu o Relator.369 O julgamento do mérito 

tomou praticamente cinco sessões plenárias para ocorrer. Houve o trânsito em julgado da ação 

em 23.09.2020. 

Na verdade, tratou-se de julgamento conjunto de oito ações objetivas de 

inconstitucionalidade, isto é, além da ADI supracitada, existiram também as ADIs 2.241 (Mesa 

Diretora da ALE-MG), 2.250 (governador MG), 2.256 (Atricon), 2.261 (Conamp), 2.324 

(Atricon) e 2.365 (PC do B), bem como a ADPF 24 (CFOAB). Com isso, verificou-se que não 

só os partidos de oposição e os governadores afetados mobilizaram-se para invalidar a LRF, 

como rotineiro em outras demandas já analisadas, mas entraram em cena também as associações 

de classe de âmbito nacional e o Conselho Federal da OAB, principalmente com 

questionamentos mais relacionados à separação dos poderes e a respectiva autonomia financeira 

dos poderes e órgãos. As Tabelas 2 e 3, a seguir, sistematizam o que esteve em discussão: 

  

                                                      
369 CONTI, José Maurício. Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal e a responsabilidade fiscal. In: CONTI, 
José Maurício. Levando o direito financeiro a sério: a luta continua. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2019. p. 443-
448. 
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Tabela 2 - Visão geral das ações em controle abstrato de constitucionalidade contra a LRF (1ª parte) 

Processo 

Artigo/Ação 
ADI 2238 ADI 2241 ADI 2250 ADI 2256 

Autor PC do B, PT e PSB Mesa ALE-MG Gov. MG ATRICON 

Formal - Revisora X    

Formal – LC única X    

4º, § 2º, II X    

4º, § 4º X    

7º X    

7º, §§ 1º e 3º c/c MP 1980/00 X    

9º, § 3º X    

9º, § 5º X    

11, Par. único X    

12, § 2º X    

14, II X    

15 X    

17 X    

18, § 1º X    

20 X X  X 

21, II X    

23, §§ 1º e 2º X    

24 X    

26, §1º X    

28, § 2º X    

29, I X    

29, § 2º X    

30, I X    

35   X  
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Processo 

Artigo/Ação 
ADI 2238 ADI 2241 ADI 2250 ADI 2256 

39 X    

51   X  

56, caput     

56, §2º     

57 X    

59     

59, §1º, IV X    

60 X    

68 X    

72 X    

Fonte: elaboração própria com base no acompanhamento processual do STF. 

Tabela 3 - Visão geral das ações em controle abstrato de constitucionalidade contra a LRF (2ª parte) 

Processo 

Artigo/Ação 
ADI 2261 ADI 2324 ADI 2365 ADPF 24 

Autor CONAMP ATRICON PC do B CFOAB 

Formal - Revisora X    

Formal – LC única     

4º, § 2º, II     

4º, § 4º     

7º     

7º, §§ 1º e 3º c/c MP 1980/00     

9º, § 3º     

9º, § 5º     

11, par. único     

12, § 2º     

14, II     
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Processo 

Artigo/Ação 
ADI 2261 ADI 2324 ADI 2365 ADPF 24 

15     

17     

18, § 1º     

20 X  X X 

21, II     

23, §§ 1º e 2º     

24     

26, § 1º     

28, § 2º     

29, I     

29, § 2º     

30, I     

35     

39     

51     

56, caput  X   

56, § 2º  X   

57     

59  X   

59, § 1º, IV     

60     

68     

72     

Fonte: elaboração própria com base no acompanhamento processual do STF. 
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Ademais, não foram essas as únicas ações diretas ajuizadas em face da LC 101/2000. 

Na ADI 3.756, de relatoria do Ministro Ayres Britto e julgada improcedente, por unanimidade, 

em 21 de junho de 2007, a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal provocou o STF 

por entender que o Distrito Federal se afeiçoava mais aos Municípios, logo a equiparação feita 

pela LRF entre o ente distrital e os estados federados seria inconstitucional. Em jogo estava o 

percentual do limite global de despesas com pessoal que é individualizado para cada Poder, 

pois o Poder Legislativo de alçada estadual tem três pontos percentuais, conquanto a Câmara 

Municipal, seis pontos percentuais. 

Outra situação peculiar verificou-se na ADI 2.250 ajuizada pelo governador de Minas 

Gerais mediante a qual se questionou os arts. 35 e 51 da LRF, à luz do princípio federativo, 

pois essa ação teve inicialmente trâmite apartado. Nessa linha, a medida cautelar desta ação em 

específico foi indeferida pelo Pleno do STF em sessão do dia 02.04.2003. Posteriormente, 

quanto ao mérito, encaminhou-se esse feito para julgamento conjunto com as demais ações 

diretas. 

Registra-se que o Tribunal Pleno chancelou a constitucionalidade formal e material da 

LRF em sede de medida cautelar, a despeito da ocorrência de maiorias estreitas na avaliação da 

constitucionalidade de alguns dos dispositivos legais mais polêmicos. A título exemplificativo, 

foi o caso da possibilidade de contingenciamento orçamentário, por parte do Executivo, 

incidente na execução do orçamento público dos demais poderes e órgãos autônomos, mesmo 

em hipótese de frustração da arrecadação de receitas. Outro exemplo consistiu em controvérsia 

sobre a irredutibilidade dos vencimentos do funcionalismo, porquanto a LRF previa a 

possibilidade de redução de carga horária dos servidores com proporcional decréscimo na 

remuneração, sob a alegação de que, em situação de dificuldade financeira, de um lado, seria 

medida necessária para reduzir o peso da folha nas contas públicas e, de outro, mais 

proporcional se comparada às previstas no texto constitucional, a saber: exoneração de 

servidores comissionados, efetivos não estáveis e os demais, nessa ordem de preferência. Em 

ambas as discussões, prevaleceu o entendimento majoritário da Corte pela ofensa à 

normatividade constitucional perpetrada pelas inovações previstas na LRF. Igualmente, 

declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos relativos à prestação de contas ao controle 

externo, com esteio na autonomia constitucional das Cortes de Contas. 

De modo similar, utilizou-se de técnica de interpretação conforme à Constituição em 

três dispositivos legais com a finalidade de fixar sentido unívoco, segundo o qual a regra de 

ouro prevista na LRF não poderia desbordar ou ser mais rígida do que a presente no art. 167, 

III, da Constituição, ainda que fosse mais consentânea às práticas internacionais. Aplicou-se 
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mesma técnica para contornar ambiguidades relativas aos limites legais de despesas com 

pessoal ativo e inativo. 

Considerada a abrangência dos argumentos suscitados e da extensão dos julgamentos 

plenários (o inteiro teor do acórdão referente à cautelar possui 210 páginas, e o do mérito, 505 

laudas), o estudo aqui empreendido será limitado aos aspectos do federalismo financeiro no 

geral e, em específico, ao endividamento público estadual. Na verdade, acompanha-se, em certa 

medida, a metodologia expositiva e decisória levada a efeito pelo Ministro Relator Alexandre 

de Moraes, pois ele agrupou os vícios materiais com base (a) nos princípios federativos, na (b) 

separação dos poderes e naqueles juntamente com (c) as regras atinentes à responsabilidade 

fiscal. O item (a) abarcou os arts. 4º, § 2º, II, in fine, e § 4º; 11, Parágrafo único; 14, II; 17, §§ 

1º a 7º; 24; 35, 51 e 60 da LC 101/2000, o que tomou o voto das fls. 38 a 76.  

No entanto, o art. 11 da lei refere-se à efetiva arrecadação de todos os tributos da 

competência do ente federativo para que a unidade constituinte seja considerada responsável na 

gestão fiscal e, por consequência, esteja apta a receber transferências voluntárias dos demais 

níveis governamentais. Por sua vez, o art. 14 preconiza a necessidade de apresentação de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de medidas de compensação no ato de 

concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. No art. 17, cuida-se 

de requisitos procedimentais para a criação de despesa pública que constitua obrigação de 

caráter continuado. Ademais, praticamente o mesmo racional se estende aos benefícios ou 

serviços relativos à seguridade social, nos termos do art. 24 da lei. Nesse sentido, essas normas 

não guardam estrita pertinência com o objeto desta tese, logo não serão tratadas nesta análise.  

Por outro lado, são aqui relevantes algumas das alegações agrupadas no item (c) do voto 

condutor do julgamento de mérito, porquanto foram impugnados dispositivos que se propõem 

a normatizar o crédito público, principalmente os arts. 7º, caput e § 1º; 12, § 2º; 26, § 1º; 28, § 

2º; 29, I e § 2º; e 39, todos da LRF. Sendo assim, também se procede ao exame das alegações 

relacionadas a esse conjunto de comandos legais. 

De início, entende-se essencial perquirir alegação de inconstitucionalidade formal da 

LRF, haja vista que, na compreensão de alguns dos requerentes, o art. 163 da Constituição da 

República de 1988 demandaria que a legislação fosse única. Isso porque o objeto dispôs sobre 

as matérias contidas nos incisos I a IV do art. 163 do texto constitucional, contudo não 

regulamentou o que preveem os incisos VI e VII do mesmo dispositivo. A propósito, o Ministro 

Relator afastou o paralelismo proposto entre a reserva de lei complementar para tratar de 

finanças públicas e aquela que versa sobre sistema financeiro nacional. Argumentou que a 

exigência de lei única deve ser observada em casos explícitos, e que o art. 163 não é um deles. 
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Assim, ao acolher o argumento do vício formal, haveria desproporcionalidade na espécie, visto 

que o efeito prático seria obstar consensos políticos que se verificam em dado momento apenas 

em relação a algumas das matérias elencadas na norma constitucional, bem como terminaria 

por propiciar hiatos legislativos desnecessários na ordenação fiscal da federação. 

Quanto ao mérito, o Relator compreendeu necessário expor sua visão sobre o 

federalismo fiscal brasileiro. Nesse ponto, enfatizou a imperatividade do equilíbrio federativo 

como ideal regulatório do Estado, o que tem implicações na democracia e na república, além 

disso decorre do bom entendimento, de definições, funções, deveres e responsabilidades entre 

os poderes e os níveis governamentais. Portanto, após perpassar pela repartição constitucional 

das competências administrativas, legislativas e tributárias dos entes federados, fundamentou 

concepção das normas gerais de direito financeiro motivada pelo fato de a política 

macroeconômica ser conduzida pela esfera central. Nesse sentido, do exposto pelo Ministro 

Alexandre de Moraes, extrai-se a imputação de que os estados trabalhavam com uma dinâmica 

de ilusão monetária e de inconsequência fiscal. Isso repercutiria em uma ausência de 

governança na gestão financeira do Estado e, ao fim e ao cabo, leva ao desequilíbrio fiscal de 

todo país.  

De modo a refutar uma inconstitucionalidade genérica da LRF, fundamentada no caráter 

descentralizador de poderes e recursos que a ordem constitucional originariamente propunha, o 

Relator argumentou que a legislação veio como parte de um esforço de harmonização fiscal 

idealizado pelo governo federal. Na conjuntura de desequilíbrios fiscais estruturais dos entes 

federativos, a LRF instituiu um novo modelo regulatório das finanças públicas, cuja resultante 

foi o incremento da prudência na gestão fiscal e a sincronização das decisões tomadas pelos 

estados e municípios, com os objetivos macroeconômicos estabelecidos nacionalmente. 

Igualmente, o Ministro Luís Roberto Barroso entendeu devido traçar sua visão da história 

econômica recente do país e sua relação com o federalismo.370  

                                                      
370 “Presidente, apesar da fotografia relativamente sombria dos últimos tempos, eu acho que esses trinta anos de 
democracia, no Brasil, nos trouxeram algumas conquistas muito importantes. Uma delas foi a estabilidade 
institucional; a outra foi a inclusão social; e a terceira, que diz mais diretamente respeito ao nosso tema, que foi a 
conquista de estabilidade monetária. Quem que tenha mais de quarenta anos, terá vivido os horrores da 
hiperinflação e daqueles sucessivos planos econômicos fracassados que a gente conhecia pelo nome e pelo 
sobrenome, e que acabaram desaguando aqui, que eram Cruzado I, Cruzado II, Bresser, Verão, Collor I, Collor II. 
Até que, com o Plano Real, conseguimos domesticar a inflação.  
A partir do momento em que o País domesticou a inflação, surgiu um conceito novo na vida brasileira que foi o 
de responsabilidade fiscal, porque, antes, num quadro de hiperinflação, tudo era mascarado pela desvalorização da 
moeda, e, portanto, se você estava enfrentando um deficit, se você atrasasse 1, 2, 3 dias, você ganhava um 
percentual relevante. Portanto, a inflação permitia a manipulação dos pagamentos e o escamoteamento dos deficits 
.  
Quando vem o Plano Real e a moeda se estabiliza, o artifício de jogar com a inflação para disfarçar as contas 
públicas deixa de ser possível. E, aí, nasce o conceito de responsabilidade fiscal que se materializa nesta Lei, Lei 
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A partir dessas narrativas unionistas, não guardaria maior pertinência a alegação de que 

norma da LRF terminaria por esvaziar a autonomia financeira dos Estados, ao preconizar o 

dever imposto aos entes federativos de demonstrar a conformidade das metas fiscais 

subnacionais com a política econômica nacional da União. Isso porque esse comando tem por 

objetivo o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. De modo sóbrio, a Ministra Rosa 

Weber aludiu existir um ônus argumentativo atribuível aos Estados e aos Municípios 

consistente na comprovação da factibilidade de seus objetivos fiscais. Em outras palavras, 

embora sejam livres para fixar sua conduta financeira, as pessoas políticas devem levar em 

conta o ambiente macroeconômico experimentado nacionalmente e a política adotada pelo 

governo federal,  tendo em vista que essas questões podem facilitar ou dificultar o alcance das 

metas estaduais ou municipais. 

A respeito da vedação ao endividamento intergovernamental prevista no art. 35 da LRF, 

a questão controvertida consistia em definir se a LRF extravasou sua margem de conformação, 

ante os limites constitucionais atinentes à autonomia financeira das unidades menores, ao 

terminantemente proibir a realização de operação de crédito entre um ente da federação e outro, 

diretamente ou por entidade descentralizada. O Ministro Relator retomou argumento de que a 

LRF se inseriu em intento nacional de saneamento das contas públicas estaduais, por isso são 

justificáveis as constrições incidentes sobre o endividamento público no que toca ao 

relacionamento federativo. Por afetar a realidade macroeconômica nacional, ao seu ver, esse 

conjunto de operações de crédito demanda supervisão federal. Nessa linha, o propósito do 

dispositivo impugnado é dirigir os entes estaduais ao sistema bancário, pelas regras de uma 

economia de mercado, caso os primeiros decidam por financiar suas ações governamentais a 

partir do crédito público. Dito de outra forma, o controle da União é legítimo porque traduz 

condição de possibilidade para o desempenho a contento das agendas macroeconômicas 

                                                      

Complementar n. 101, de 2000, que procurou imprimir regras específicas para as finanças públicas de uma maneira 
geral.  
Considero que esta lei é marco na vida brasileira; celebra a nossa estabilidade monetária e celebra uma cultura 
nova, ainda não totalmente entranhada, de que os recursos públicos são finitos e que, se o Estado repetidamente 
gastar além do que arrecada e descontroladamente, ele vai produzir consequências extremamente negativas para 
si ou para o País, de uma maneira geral.  
Aliás, não por acaso, boa parte dos economistas acha que foi a falta de responsabilidade fiscal e a maquiagem das 
contas públicas que nos trouxe a esse momento difícil que ainda vivemos com recessão, desinvestimento e 
desemprego muito relevante.  
Acredito que o conceito de responsabilidade fiscal passou a ser um conceito relevante, não apenas para a economia, 
mas também os juristas têm que introjetá-lo. Dinheiro não cresce em árvore; recursos são finitos e é preciso tomar 
decisões econômicas e jurídicas de responsabilidade fiscal.  
E, aí, chegamos ao quadro que nós vivemos atualmente no Brasil, que acho que não pode ser desconsiderado nesse 
nosso debate. É o que tenho chamado, aqui, Presidente, em outras ocasiões, de normatividade dos fatos, o que 
Vossa Excelência chamou de Sua Excelência, os fatos.” 
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nacionais, bem como – na dicção do Ministro Alexandre de Moraes – evita “um perigo moral 

sempre latente, que é o de absorção das dívidas locais por toda a federação”. Por conseguinte, 

a dívida pública descontrolada representaria um exercício da autonomia financeira dos estados 

federados às avessas, dado que se socializa a gestão fiscal irresponsável. 

No tocante ao dever do Estado Federal de promover a consolidação das contas de todos 

os entes da federação, o art. 51 da LRF estatui obrigação aos Estados e aos Municípios 

consistente no encaminhamento de suas contas anuais ao Poder Executivo da União para que o 

realize a consolidação das contas em escopo nacional. Segundo a LRF, o descumprimento do 

prazo assinalado leva à suspensão das transferências voluntárias e da viabilidade de contratação 

de operações de crédito. Em abono à norma legal, o Relator sustentou que não há qualquer 

condicionamento material da autonomia financeira dos entes federativos em relação ao dever 

de prestação, com posterior divulgação, das contas públicas. A despeito de o não atendimento 

dessas obrigações no prazo ocasionar óbice ao recebimento de transferências voluntárias e à 

contratação de operações de crédito, o comando normativo é legítimo em razão de seu 

desiderato, isto é, estabelecer um padrão formal e instrumental de colaboração entre as unidades 

federadas quanto ao formato de trocas de informações contábeis e financeiras. Na linha de um 

federalismo fiscal cooperativo, o dever de concorrer com esforços para a elaboração desse 

quadro informativo deve recair também sobre os entes subnacionais. Assim, as sanções 

financeiras seriam justificáveis, haja vista a ausência de prestação de contas ser hipótese de 

intervenção federal. Além disso, o Ministro Edson Fachin acrescentou no ponto argumento de 

que eventuais desencontros administrativos ou hipóteses abusivas aventadas pelo governo 

federal são prontamente corrigíveis pelo próprio STF, nos termos do art. 102, I, “f”, da 

Constituição da República de 1988. 

A respeito do art. 60 da LRF, que prevê a possibilidade de os estados e municípios, 

mediante lei própria, estabelecerem limites inferiores aos que previstos pela própria lei 

impugnada para balizar suas dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão 

de garantias, a discussão pretendida pelos requerentes estava circunscrita à invasão de 

competência privativa do Senado Federal para dispor sobre limites de dívidas públicas dos entes 

subnacionais. Ou seja, voltava-se carga à tríplice fonte de normatização do endividamento 

público subnacional, conforme o texto constitucional. A propósito, o Relator compreendeu que 

a alegação dos requerentes descontextualizava a legislação nacional, além de ser contraditória 

com outros argumentos por si expendidos em favor da autonomia financeira dos Estados. De 

acordo com o voto condutor, essa faculdade de autoimposição de limites de disciplina fiscal 

mais restritivos decorre da autonomia dos entes federativos, mas de toda sorte deve observância 
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às balizas senatoriais. Na mesma linha, o Ministro Edson Fachin argumentou que o dispositivo 

hostilizado representa apenas o exercício de liberalidade por parte de governo subnacional 

consistente em limitar sua capacidade de endividamento em nível menor ao que previsto em lei 

complementar disciplinadora da ordenação fiscal do arranjo federativo. 

Noutro giro, as alegações atinentes ao item (c) também adentraram em temas de dívida 

pública federativa. Acerca da constitucionalidade do art. 7º, caput e § 1º, da LRF, a discussão 

perpassou o que diz respeito aos impactos fiscais da política monetária conduzida pelo Banco 

Central do Brasil. Nesse aspecto, o Ministro Relator aludiu que as normas em questão não 

possibilitariam créditos ilimitados, pois determinam uma consignação obrigatória a ser feita na 

lei orçamentária. Portanto, o dispositivo em discussão seria indispensável para a consecução de 

uma gestão fiscal responsável pela União, à luz da imperatividade de controle desse volume 

financeiro de um lado e, de outro, pela inviabilidade de estimar a priori os lucros ou prejuízos 

do Banco Central em seu mister de prover e controlar o meio circulante. 

Outra contestação centrou-se na regra de ouro brasileira, que pretende restringir 

quantitativamente o endividamento público, ao atrelar o volume de operações de crédito à 

patamar inferior às despesas de capital realizadas em um mesmo exercício financeiro. Nesse 

tema, o art. 12, § 2º, da LRF, inovou em relação ao texto constitucional, na medida em que 

exigiu a observância dessa regra também na elaboração do orçamento público, e não só na 

execução orçamentária, como está no art. 167, III, da Constituição da República de 1988. Por 

isso, o Ministro Relator compreendeu que a LRF não poderia veicular norma mais restritiva do 

que a constitucional. Encampou, ainda, preocupação prática demonstrada pelo Ministério da 

Economia em nota técnica aduzida aos autos, segundo a qual, no exercício de 2019, eventual 

reversão da cautelar levaria à paralisação de uma série de políticas públicas. 

Em relação aos arts. 26, § 1º; 28, § 2º; 29, inciso I e § 2º, e 39, da LRF, ao ver do Ministro 

Alexandre de Moraes, essas normas são fundamentais para a definição da dívida pública 

consolidada ou fundada, o salvamento de pessoas jurídicas ou instituições financeiras e a 

interação do Banco Central do Brasil com os entes da federação. De acordo com os requerentes, 

esses dispositivos estariam em contrariedade a outras normas contidas na Lei 4.320/1964, o que 

violaria a publicidade estatal e semearia confusão nos procedimentos contábeis de apuração da 

dívida pública. Essa tese foi rechaçada pelo Relator, porque seu acolhimento demandaria cotejo 

entre leis infraconstitucionais, ao largo de qualquer paradigma constitucional. Concluiu-se que 

eventual dissonância entre os conteúdos das duas leis deveria ser resolvida pelos critérios 

ordinários da hermenêutica jurídica em sede de aplicação do direito pelo gestor público e pela 

jurisdição ordinária. 
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Reproduzidos os principais argumentos desenvolvidos pelo Tribunal, à luz do recorte 

proposto, convém proceder breve exame crítico desse julgamento. Em primeiro lugar, a serôdia 

com que se lidou com o questionamento em abstrato da LRF é injustificável, pois a apreciação 

de mérito das oito ações somente ocorreu dezenove anos após a promulgação do objeto. Nesse 

sentido, apesar de qualquer vício de constitucionalidade observável, a reversibilidade do 

quadro, caso lograda, traria inúmeros prejuízos para o interesse social e a segurança jurídica. 

Em alguns pontos do julgamento, disputou-se no colegiado as consequências da demora 

jurisdicional. Por exemplo, em relação à eficácia do contingenciamento financeiro e da 

necessidade desse recair sobre todos os poderes e órgãos autônomos, em consonância com o 

art. 9º da LRF, verificam-se alegações do Ministro Alexandre de Moraes pela 

constitucionalidade do dispositivo371 e do Ministro Luiz Fux pugnando por resultado oposto,372 

ambos embasados nas próprias compreensões sobre o estado da arte federativo e fiscal do 

Estado brasileiro após quase duas décadas do advento da lei hostilizada. 

Em termos retóricos, outra questão digna de nota foi o simbolismo com que os Ministros 

do STF trataram a LRF, uma vez que esta foi entendida como pilar da ordenação fiscal da 

federação. Os julgadores chancelaram a validade da LRF em bloco, divergindo 

substancialmente apenas em dois dispositivos, que já estavam suspensos pela cautelar 

anteriormente deferida. Nesse contexto, mesmo aqueles decisores que, quando advogados, 

tinham por evidentes vícios de inconstitucionalidade relativos a alguns pontos da legislação 

impugnada louvaram a institucionalidade fiscal lograda pela LRF em duas décadas de vigência. 

São os casos da Ministra Cármen Lúcia, quanto ao dever de prestação de contas,373 e do 

Ministro Luís Roberto Barroso, no que toca à imposição de sanções financeiras aos entes 

subnacionais que adotam comportamento em desacordo com a política econômica nacional.374 

                                                      
371 “Aqui, volto a insistir, a lei é de 2000, nós estamos em 2019. A vida continuou, ou seja, o contingenciamento, 
o diálogo institucional. Os Presidentes de Tribunais e os Procuradores-Gerais podem ser responsabilizados se não 
cumprirem o art. 9º, que é a flexibilização.” 
372 “Esse dispositivo está suspenso há 18 anos, e por essa suspensão, tem nos permitido conduzir um diálogo 
institucional com Poder Executivo, que é a melhor forma de se garantir a harmonia entre os Poderes. E acredito 
que uma alforria para que o Executivo corte ex abrupto o orçamento do Poder Judiciário, vai exatamente trazer 
um ambiente de crise institucional, de desarmonia em contravenção à ratio essendi da Constituição Federal.” 
373 “Se verificarmos hoje, quando, por exemplo, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal determina que as 
entidades da federação têm de prestar contas todos os anos, até o dia 30 de maio, ao Poder Executivo da União, 
que então publicará as contas e os gastos feitos em todas as entidades da federação, como se fosse realmente um 
órgão subordinado, vamos verificar que o conceito de federação não foi devidamente maturado no Brasil, sequer 
assumido pela sociedade brasileira.” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O Supremo Tribunal Federal como árbitro 
de conflitos federativos. In: SEMINÁRIO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA HISTÓRIA 
REPUBLICANA. Anais [...]. Brasília: Ajufe, 2002. p. 149-217. p. 178) 
374 “O preceito anotado na alínea c constitui uma das mais drásticas violações da autonomia estadual, 
absolutamente incompatível com a noção de Estado federal, por maior que seja a flexibilidade que se lhe pretenda 
conceder. Por seu intermédio a União pode intervir nos estados que adotarem medidas ou executarem planos 
econômicos ou financeiros que contrariem as diretrizes estabelecidas em lei federal (...) formalmente, é uma das 
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Talvez a argumentação mais clara e direta quanto ao ponto que ora sublinha-se tenha sido a do 

Ministro Marco Aurélio, quando reputou que a LRF é intocável.375 Na mesma toada, o Ministro 

Alexandre de Moraes sustentou a imprescindibilidade hodierna do valor atinente à 

responsabilidade fiscal na condução dos negócios públicos.376 Logo, a despeito das inúmeras 

contendas federativas motivadas por essa lei-quadro, a visão homogênea dos Ministros do STF 

é pela sua importância capital na realidade constitucional brasileira.  

Igualmente, seja por conta dessa visão coletiva, seja pela metodologia de voto adotada 

pelo Ministro Alexandre de Moraes, não houve maiores espaços para discussões sobre o estado 

da arte do federalismo fiscal brasileiro, principalmente a partir das mundividências ou 

convicções ideológicas dos julgadores. Caso singular ficou por conta da possibilidade de 

redução da jornada dos servidores públicos com igual decréscimo na remuneração, pois a 

corrente majoritária sustentou ser injusto impor o ônus do ajuste fiscal sobre o funcionalismo, 

e não implementá-lo pelo corte de gastos em outras áreas,377 ao passo que a corrente minoritária 

insistiu que a medida era mais benéfica ao próprio servidor afetado, quando comparada com a 

alternativa consistente em exoneração e consequente perda do vínculo ou emprego.378 

                                                      

mais crassas manifestações do rompimento do equilíbrio federativo, pois retira a autonomia de uma comunidade 
política para enfrentar seus problemas específicos e formular soluções. Atribui-se a discricionariedade do 
Presidente reconhecer em que medida uma orientação do poder estadual se conflita com as diretrizes da União em 
matéria econômico-financeira.” (BARROSO, Luís Roberto. Direito constitucional brasileiro: o problema da 
federação. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 105/115.) 
375 “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, ninguém discute a importância dessa Lei. Foi um 
marco em termos de organização e saneamento das finanças públicas. De início, é intocável. De início, declaração 
de inconstitucionalidade de preceito que nela se contém pressupõe conflito evidente, claro, com a Constituição 
Federal.”  
376 “Responsabilidade Fiscal é um conceito indispensável não apenas para legitimar a expansão de despesas rígidas 
e prolongadas sob um processo deliberativo mais transparente, probo e rigoroso, mas, principalmente, para garantir 
que os direitos assim constituídos venham a ser respeitados sem solução de continuidade, de forma a atender às 
justas expectativas de segurança jurídica dos seus destinatários e evitar a nefasta corrosão da confiabilidade 
conferida aos gestores públicos.” 
377 Esse argumento ficou nítido na exposição do Ministro Luiz Fux: “Eu me recordo do julgamento de um 
precatório no qual o Ministro Carlos Ayres Brito trouxe um dado aterrorizador: os estados gastavam 10% com 
publicidade e 1% como precatório alimentar. Então, é uma questão de o estado realocar os seus recursos e não 
fazer com que um malogro da Administração recaia sobre o servidor público.” 
378 Esse ponto ficou claro em embate ocorrido entre os Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, 
considerado, ainda, que o primeiro já formulara raciocínio de que se paga R$ 1,1 trilhão em serviço da dívida nos 
seguintes termos: “Portanto, Senhores Ministros, se um problema há de ser identificado, certamente não será no 
âmbito dos servidores públicos. Quer dizer, esse é um problema seríssimo, e a despesa com o pagamento do serviço 
da dívida é superior, inclusive, com o que se gasta com a Previdência Social, que ora está-se reformando, por 
iniciativa do Governo, no Parlamento. São dados insuspeitos que constam, enfim, de todas as estatísticas que são 
publicadas e que impressionam vivamente.” Por sua vez, o embate foi assim vazado: “O SENHOR MINISTRO 
RICARDO LEWANDOWSKI - Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência me permite? Com muito respeito, eu 
observaria o seguinte: Por que não se faz uma moratória na dívida e se quer fazer uma moratória nos vencimentos 
dos servidores? É uma opção política. Estamos fazendo a opção em detrimento dos servidores quando poderíamos 
fazer uma opção em detrimento daqueles que são economicamente mais fortes, mais hígidos, mais capazes de 
suportar uma moratória dessa natureza?  
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Vou responder a Vossa Excelência com um artigo, acho que de 
ontem ou de anteontem, do Marcus Melo, na Folha de S. Paulo: Há os países desenvolvidos, os subdesenvolvidos, 
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Nesse ponto controvertido, digno de nota é o reconhecimento, por parte dos Ministros, 

de que a efetividade das normas constitucionais se torna dependente da atividade financeira do 

Estado e, por consequência, da conjuntura econômica nacional. Considera-se que o Ministro 

Gilmar Mendes foi o mais enfático nesse quesito, porque aludiu à força dos fatos que tornaram 

possíveis, em algumas unidades federadas, o excepcional parcelamento de salário de servidores 

em contexto de grave crise fiscal.379 Nesse sentido, o argumento é de que a jurisdição 

constitucional não exerce um juízo de invalidade mais incisivo em razão das consequências 

sociais de sua atuação. De outro lado, ao inaugurar divergência que terminaria vencedora, o 

Ministro Edson Fachin alegou que o pleito de adquirir espaço fiscal para a efetivação de 

investimento ou cumprimento do programa de governo eleito nas urnas – o que na dicção legal 

seria possível pela redução do peso financeiro das despesas com pessoal – deve ser perseguido 

conforme à Constituição, e não apesar dela. Segundo ele, o papel de uma Corte Constitucional 

é impedir retrocessos sociais na seara dos direitos fundamentais em face da adoção de 

receituário de austeridade fiscal. Logo, por mais urgente que seja a necessidade de ajustar as 

contas públicas estaduais, há uma primazia do programa fundamental, de modo que não cabe 

ao magistrado em jurisdição constitucional flexibilizá-lo. Portanto, uma vez que não estava 

contida no rol de opções dado no texto constitucional, a maioria do Tribunal declarou a 

                                                      

o Japão e a Argentina. Quem faz opção pela moratória da dívida de maneira sistêmica termina como a Argentina! 
Eu vou prosseguir, Presidente, no voto, mas é só para fazer esse pano de fundo diante dessas colocações. O serviço 
da dívida tem a ver com dívidas que foram contraídas e, claro, o ideal é que haja o pagamento. Todavia, as escolhas 
são muitos complicadas. Para ficarmos em dois exemplos conhecidos, e os conhecemos bem, há o caminho da 
Grécia e há o caminho de Portugal. Assumir a dívida, tratá-la como existente, tentar fazer cortes de gastos e se 
adaptar ao orçamento, ou eventualmente enganar o câncer.” 
379 “Mas eu dizia então: Oito estados da federação e o Distrito Federal parcelaram salários de servidores públicos. 
Veja, eu estou falando de tantos estados e estou esquecendo a situação do Distrito Federal, mas aqui estão 
importantes destaques: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  
Quanto a este último estado - Minas Gerais -, a questão foi judicializada neste STF e o Presidente, Min. Dias 
Toffoli, deferiu medida cautelar na STP 78, para determinar a suspensão da decisão que determinou o pagamento 
dos servidores públicos da educação, até o quinto dia útil de cada mês, excluindo-os da escala de pagamento do 
funcionalismo público em geral, elaborada pelo estado. Em outros termos, essa decisão placitou a possibilidade 
excepcional de parcelamento de salário de servidores, em contexto de grave crise fiscal.  
E é muito interessante aqui; ou se regula excepcionalmente o parcelamento, ou ele será feito sem qualquer 
regulação, "à galega"! Por isso que se tem entendido que um certo escalonamento ou pagamento para aquele que 
tem menor salário é razoável dentro desse contexto. E vejam, portanto, essas questões precisam ser levadas em 
conta nesse contexto.  
Agora, se o parcelamento é inconstitucional, por que não ousamos, então, não dar uma liminar proibindo o 
parcelamento? E verifica que a decisão seria puramente, seria mera vox, não teria nenhum significado, porque 
estaria mandando um paraplégico andar, e, certamente, depois, ele teimaria em não andar. Essa é a realidade, 
portanto este é o caso recente de Minas Gerais.  
Em sentido semelhante, registro a SS 5.191, proposta pelo Estado do Amapá, no âmbito da qual a então Presidente, 
Min. Cármen Lúcia, deferiu pedido de suspensão de segurança. 
(...) 
Relembro, aqui, a expressão em alemão, trazida por Hesse, ‘Not kennt kein Gebot’: necessidade não conhece 
princípio. Daí a sua defesa enfática para que o texto constitucional contemple uma disciplina adequada do estado 
de necessidade ou do estado de emergência.” 
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inconstitucionalidade da previsão legal referente à redução da jornada de trabalho e consequente 

decréscimos das remunerações dos servidores públicos. 

Diante da condição de norma geral de direito financeiro que ostenta a LRF, destaca-se 

também uma espécie de apologia à centralização do arranjo federativo em sua dimensão 

financeira, após a pactuação originária da ordem constitucional em favor da descentralização 

de poder e de recursos, tendo em vista a necessidade percebida, dos anos 1990 em diante, de 

tornar funcional o relacionamento intergovernamental do ponto de vista fiscal. À luz dos 

problemas que surgiram na primeira década de vigência da novel ordem constitucional, as 

medidas mais centralizadoras adotadas pela LRF mostraram-se necessárias e benfazejas na 

visão do Ministro Alexandre de Moraes. Assim, chamou atenção o argumento do federalismo 

fiscal cooperativo como legitimador da posição de primazia da União em relação aos demais 

entes constituintes na condução responsável da atividade financeira do Estado federal. Quanto 

ao ideal solidário de coloração federativa, parcela dos Ministros do STF afirmou a 

imprescindibilidade do controle e da supervisão da União, justamente para evitar que as 

unidades federadas com gestões fiscais irresponsáveis se beneficiem dos demais partícipes do 

vínculo federativo. Sendo assim, a solidariedade federativa sob a perspectiva do direito 

financeiro tem limites constitucionais e empíricos, devendo ser exercida ou esperada de acordo 

com as regras da ordenação fiscal apresentadas pela LRF. Em contraposição parcial a esses 

argumentos, defende-se a pertinência de se ter em mente os limites dessa posição institucional 

e argumentativa em favor de engenharia constitucional centralizadora, sobretudo em dois 

aspectos que se entende críticos. Primeiro, corre-se o risco de justificar arranjos governamentais 

que de federalista nada têm, como se observou nas Constituições de 1967 e 1969 ou, antes 

disso, na ordem fundamental de 1937. Segundo, o alinhamento quase perfeito do STF, sob o 

prisma retórico, com as pretensões federativas da União, notadamente no que toca ao 

empreendimento de supervisão financeira da instância federal em relação aos demais entes 

federados, termina por contrariar a recomendação feita no capítulo antecedente quanto ao 

posicionamento da Corte como fórum imparcial de deliberação do federalismo. Na prática, 

teme-se que o argumento dos Ministros resvale empiricamente em dominância federal e 

unitarismo político. 
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3.3.3 Como deve a União condicionar a prestação de garantia nas operações de crédito 

estaduais? 

Perfectibilizada a compreensão do posicionamento do STF a respeito da 

constitucionalidade do mecanismo executório previsto no art. 160, Parágrafo único, do texto 

constitucional, conjuntamente com a notícia da chancela, praticamente integral, da 

constitucionalidade questionada, em abstrato, da LRF pela unanimidade dos Ministros do STF 

na ADI-MC 2.238, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, reputa-se importante avaliar o 

argumento de Dantas, segundo o qual a atuação reiterada da Corte teria levado a um 

esvaziamento da normatividade dos arts. 25 e 40 da LRF, em benefício da irresponsabilidade 

fiscal dos entes subnacionais e em prejuízo da reputação da União.380  

Para contextualização do argumento, tem-se que o primeiro dispositivo citado diz 

respeito às transferências voluntárias, consistentes na entrega de recursos correntes ou de capital 

a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, logo se cuida 

de repasse legalmente facultativo. A esse respeito, a transferência torna-se possível caso o 

beneficiário comprove estar em regularidade quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 

financiamentos devidos ao ente transferidor e quanto à prestação de contas dos recursos 

previamente disponibilizados, bem como em relação ao cumprimento dos limites 

constitucionais referentes aos gastos mínimos com educação e saúde e aqueles atinentes às 

dívidas públicas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inscrição em restos a pagar 

e de despesa total com pessoal.  

Por seu turno, o art. 40 da LRF refere-se ao sistema federativo de garantias em operações 

de crédito internas ou externas. Nesse âmbito, os mesmos requisitos das transferências 

voluntárias são exigidos no caso de contratações junto a organismo financeiro internacional ou 

instituição financeira federal. Além disso, a garantia resta condicionada ao oferecimento de 

contragarantia pelo tomador em valor superior ou equivalente, sendo que essa (faculdade que, 

por vezes, transforma-se em dever por força da legislação de regência) pode consistir na 

vinculação de receitas tributárias ou transferidas da esfera patrimonial do tomador. Os §§ 9º e 

10 do art. 40 da LRF facultam governo (federal em relação ao estadual e este no que diz respeito 

ao nível municipal) condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento do 

pagamento de débitos relativos à garantia executada em favor do prestamista, bem como 

                                                      
380 DANTAS, Andrea de Quadros. O árbitro da federação pode influenciar o jogo do resgate?: o impacto da 
jurisprudência federalista do STF na crise fiscal dos Estados brasileiros. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020. p. 308-
309. 
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suspender o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação do montante 

acionado. 

Além dos dois artigos mencionados, também vem a calhar o art. 31 da LRF, que cuida 

da recondução da dívida pública aos limites fixados pela norma geral de direito financeiro. Isso 

porque, enquanto durar o excesso de endividamento, o ente federativo que nele houver incorrido 

remanesce proibido de realizar nova operação de crédito interna ou externa. Vencido o prazo 

para retorno da dívida ao limite, o ente fica impedido de receber transferências voluntárias da 

União ou do Estado. Embora seja eminentemente voltado à dívida consolidada, aplica-se 

também o dispositivo nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das 

operações de crédito internas e externas. 

Delineado esse panorama normativo conjuntamente com as pesquisas quantitativas a 

respeito das ações cíveis originárias, a literatura jusfinanceira chega à conclusão de que, de fato, 

a jurisprudência do STF nega, na prática, a aplicação das sanções financeiras institucionais 

contidas na LRF, com fundamentos diversos, principalmente os princípios (a) da 

intranscendência subjetiva das penas, (b) do devido processo legal  – que recomenda a 

finalização da tomada de contas especial diante de uma irregularidade administrativo-fiscal 

perpetrada por um gestor público – e (c) da continuidade dos serviços púbicos. Essa tendência 

agravou-se com as calamidades públicas em âmbito financeiro reconhecidas por diversos 

estados nos últimos anos.381  

Em decorrência da multiplicidade de casos em que o STF obstou a incidência das 

sanções financeiras institucionais previstas na LRF, optou-se por examinar um caso recente e 

três temas da sistemática da repercussão geral, sem adentrar, no entanto, com igual 

profundidade, nos meandros das controvérsias jurídicas, como tem sido feito no curso deste 

capítulo. A intenção é delinear um panorama da jurisprudência do STF, uma vez que análise 

completa do tema deve ser necessariamente complementada por pesquisa quantitativa. 

Convém registrar que o RE 770.149, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, com 

acórdão redigido pelo Ministro Edson Fachin, foi julgado em sessão plenária virtual de 26 de 

junho a 4 de agosto de 2020. O feito era o paradigma do mencionado tema 743 da sistemática 

da repercussão geral. Na oportunidade, a corrente majoritária do STF fixou tese de julgamento 

                                                      
381 Antes do Covid-19, seguiram o invento do Estado do Rio de Janeiro formalizado em decreto jun.  2016 os 
Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Roraima, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Goiás, conforme 
análise doutrinária por nós feita em: FONSECA, Rafael Campos Soares da; FONSECA, Reynaldo Soares da; 
FONSECA, Leonardo Campos Soares da. Regime de contratações públicas e o estado de calamidade pública em 
âmbito financeiro. In: FONSECA, Reynaldo Soares da, COSTA, Daniel Castro Gomes da (org.). Direito 
regulatório: desafios e perspectivas para a Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 19-35. 
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segundo a qual “é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de 

negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, 

tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. Embora a 

tenham acompanhado no resultado, os Ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e 

Roberto Barroso propunham tese diversa, restando, por isso, vencidos quanto ao ponto. Passa-

se, portanto, ao exame deste caso-líder. 

A controvérsia constitucional verteu-se na possibilidade de o Município de São José da 

Coroa Grande-PE, cuja Câmara Municipal estava em débito com a Fazenda Nacional, obter 

certidão positiva de débito com efeitos de negativa (CPDEN). O recurso extraordinário foi 

interposto pela AGU contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, fundamentado, 

por sua vez, no princípio da intranscendência das sanções financeiras.  

A recorrente sustentou existir, no acórdão recorrido, ofensa aos princípios da separação 

dos poderes e da autonomia administrativa e financeira do Poder Legislativo municipal. Isso 

porque o prefeito almejaria eximir-se de suas responsabilidades para com o Fisco federal, ao 

atribuir a responsabilidade pelo adimplemento fiscal à Câmara de Vereadores. Por não possuir 

personalidade jurídica, seria impossível mover execução fiscal contra o Legislativo, ou mesmo 

este figurar na condição de sujeito passivo de obrigação tributária. Portanto, trata-se de hipótese 

de negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal, dado que existem débitos do 

Município junto ao Tesouro federal. 

 Foi admitida a preliminar de repercussão geral pelo Pleno do STF em junho de 2016, 

conforme proposta do Ministro Marco Aurélio.  

O Procurador-Geral da República opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento 

de que as restrições de repasses voluntários e das possibilidades de endividamento mediante 

prestação de contragarantia da União, nos termos da LRF, são instrumentos necessários para 

que o município cumpra suas obrigações financeiras no contexto do federalismo cooperativo. 

Sendo assim, de acordo com o Parquet, a conduta da União é amparada legalmente, portanto 

não representa ofensa aos postulados da separação dos poderes, da intranscendência das sanções 

e da autonomia municipal. 

Ainda de acordo com o PGR, as restrições por parte da União às transferências 

voluntárias e à prestação de garantias em operações de crédito previstas na LRF têm por única 

finalidade garantir a ordenação fiscal da federação. Ou seja, não se busca com esse expediente 

prejudicar individualmente qualquer município. Ademais, rechaçou, em parecer ministerial, a 

jurisprudência do STF quando acolhe a pretensão dos entes subnacionais de fazerem jus às 

garantias da intranscendência subjetiva das penas financeiras, tendo em vista que as premissas 
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judiciais consideram ser possível, com base na LRF, aplicar individualmente as sanções 

institucionais do regramento fiscal a cada um dos poderes e órgãos autônomos. Ao seu ver, 

cuida-se de uma leitura equivocada da LRF, pois não consiste o proceder da União e, 

consequentemente, o esperado da Prefeitura municipal em ingerência indevida na autonomia 

financeira dos poderes, uma vez que a municipalidade é um todo orgânico, que responde de 

forma unitária, nas relações federativas. Com vistas a impedir a irresponsabilidade fiscal dos 

municípios e os ciclos de endividamento excessivo, cabe ao prefeito promover ação no 

Judiciário com o fito de compelir o Legislativo municipal a regularizar suas obrigações com o 

Fisco federal, embora o PGR admita, em seu argumento, casos nos quais o procedimento 

executivo seja ilegal, notadamente quando não observado o devido processo legal ou quando 

não se proceda de forma impessoal. Em suma, em sua compreensão, não deve o STF relativizar 

as constrições orçamentárias da LRF, diante da inércia do Executivo municipal em regularizar 

a situação fiscal da comuna junto à União, dado que cabe ao gestor prestar contas no caso do 

registro de inadimplência no Cadin, sendo possível ao inscrito provar a adoção dos 

procedimentos institucionais hábeis a contornar e reprimir a inadimplência das unidades 

subnacionais. O Quadro 11, a seguir, sintetiza, o julgamento.  

Quadro 11 - Ficha de julgamento do tema 743 da repercussão geral 

RE 770.149 

Relator Marco Aurélio 
Redator p/ Ac. Edson Fachin 
Autor/Requerente União 
Réu/Requerido Município de São José da Coroa Grande-PE 

Amici Curiae 

Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras 
(ABRASF), Distrito Federal e estados do Acre, Alagoas, Amazona, Amapá, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa 
Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. 

Protocolo 05.09.2013 
Cautelar --//-- 
Preliminar de RG 13.06.2014 
Mérito 26.6.2020 a 04.08.2020 (sessão plenária virtual) 
Ato impugnado Acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

Exposição 

a) o Município recorrido estaria sendo privado de realizar uma série de 
convênios e contratos com a União, mediante transferências voluntárias na 
seara das políticas públicas dos Ministérios federais, tendo em vista a 
impossibilidade da Prefeitura em comprovar sua regularidade fiscal. Por 
conta disso, ajuizou ação cautelar antecedente à apelação para que o juízo 
determinasse à União que expedisse a CND. 

Cabimento arts. 102, III, “a”, CR/88 
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RE 770.149 

Questões 
apresentadas 

Pode a União recusar-se a expedir certidão positiva com efeitos de negativa 
de regularidade fiscal a município, cujo débito para com o Fisco federal 
tenha sido causado pela câmara dos vereadores? 

Direito aplicável arts. 2º, 29 a 31, CR/88 
Precedentes Rp 1.051, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 15.05.1981. 

Argumentação jurídica 

Autor/Requerente 

a) o acórdão recorrido aplicou equivocadamente os princípios da separação 
dos poderes e da autonomia financeira do Legislativo, uma vez que não se 
controverte sobre o descumprimento de obrigação quanto a tributos federais, 
mas sim se intenta criar artifícios jurídicos para exculpar a Prefeitura do 
débito municipal causado pela Câmara dos Vereadores. Contudo, a 
personalidade jurídica refere-se à municipalidade, e não a cada um de seus 
poderes, sendo a comuna o sujeito passivo da relação tributária. 

Réu/Requerido 

a) a questão aventada pela PGFN se trata de ofensa reflexa ao texto 
constitucional, não tendo sido prequestionada adequadamente, de maneira 
que não se deve ser conhecido o recurso extraordinário; 
b) a posição jurídica da Fazenda municipal encontra guarida na 
jurisprudência do STF segundo a qual é impossível que as sanções 
financeiras superem a dimensão estritamente pessoal do infrator, à luz da 
intranscendência subjetiva das penas prevista no art. 5º, XLV, da 
Constituição de 1988; 
c) o prefeito incorrerá em crime de responsabilidade caso assuma os débitos 
previdenciários do Legislativo municipal. Igualmente, não possui 
competência para compelir a Câmara dos Vereadores ao pagamento dos 
créditos federais. 

PGR 
Provimento do recurso extraordinário, tendo razão jurídica a União em 
proceder a inscrição em cadastros de inadimplentes e negar a expedição de 
certidão de regularidade fiscal, nos termos da LRF. 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 

O Ministro Relator concordou com as razões da União, por isso propunha o provimento 

do apelo extremo e a fixação de tese, segundo a qual “surge constitucional restrição, imposta a 

Município, à obtenção de certidão de regularidade fiscal, em decorrência de débito da Câmara 

de Vereadores”. Em sua argumentação, o deslinde da controvérsia perpassava por dois pontos 

principais. O primeiro é a impropriedade de invocar-se o princípio da intranscendência 

subjetiva das sanções, dado que, no modelo federativo brasileiro, a personalidade jurídica da 

municipalidade revela-se singular. Quis dizer: a comuna é una e assim deve responder perante 

o ente central, haja vista a impessoalidade que rege as atividades da Administração Pública. O 

segundo consiste na natureza declaratória da certidão negativa de débitos fiscais, ou seja, é 

impróprio falar de sanção em sentido próprio do termo. Ainda nesse tópico, destacou que a 

razão de ser desse documento é a reestruturação fiscal, com maior rigor no controle dos gastos 

públicos e em prol da agenda de ajuste financeiro. Por compreender que a diretriz que emana 

do acórdão recorrido resulta em salvo-conduto ao descumprimento de obrigações tributárias e 
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torna “letra morta” a Lei de Responsabilidade, o Relator sustentou que a diretriz do Tribunal de 

origem, caso generalizada nacionalmente, poderia provocar abalo sistêmico do Estado federal 

e significar verdadeira moratória à ordenação fiscal. Ante essas razões, ao ver do Ministro 

Marco Aurélio, a decisão impugnada seria de inconstitucionalidade chapada. 

O Ministro Edson Fachin inaugurou a divergência, ao entender aplicável o princípio da 

intranscendência subjetiva das sanções financeiras na espécie. Embora o ente municipal tenha 

personalidade jurídica una, o Poder Executivo não dispõe de meios para ingerir na execução 

orçamentária dos demais poderes e órgãos autônomos, ante a declaração de 

inconstitucionalidade do art. 9º, § 3º, da LRF na ADI 2.238, que previa a possibilidade de o 

Poder Executivo limitar os valores financeiros a título de empenho e de contingenciamento. 

Portanto, a prefeitura não pode ser punida por falta fiscal da Câmara dos Vereadores. 

Por seu turno, o Ministro Alexandre de Moraes também juntou voto escrito ao caso e 

propôs a fixação da seguinte tese de julgamento: “assiste ao Poder Executivo Municipal o 

direito de obter Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa, ainda que o Poder 

Legislativo (Câmara dos Vereadores) esteja inadimplente em relação às suas obrigações 

tributárias.” Argumentou que, apesar de a personalidade jurídica da municipalidade ser, de fato, 

una, o Executivo municipal não pode ser penalizado pela inadimplência fiscal do órgão 

legiferante, por força do princípio da intranscendência das sanções financeiras, afinal não 

dispõe de meios para impelir os demais poderes autônomos a cumprir suas obrigações. Aludiu 

ter sido esse o entendimento prevalecente na ADI 2.238. Por fim, sustentou que a Câmara de 

Vereadores é objeto de fiscalização por parte dos Tribunais de Contas, assim eventual 

inadimplência estaria sujeita a esse tipo de controle externo, inclusive com penalidades. O 

Quadro 12, a seguir, sintetiza, o julgamento. 
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Quadro 12 - Ficha de julgamento do tema 743 da repercussão geral 

RE 770.149382 

Redator do acórdão Ministro Edson Fachin 
Publicação DJ 06.04.2001 
Votação 9 x 2  
Ausência --//-- 
Resultado Desprovimento do recurso extraordinário. 

Corrente Vencedora 
Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias 
Toffoli (Presidente). 

Razões de decidir 

a) Tese de julgamento majoritária: “é possível ao Município obter certidão 
positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do 
mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o 
princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”; 
b) Tese alternativa acolhida por AM, RB e GM: “assiste ao Poder Executivo 
Municipal o direito de obter Certidão Positiva de débito com efeitos de 
negativa, ainda que o Poder Legislativo (Câmara dos Vereadores) esteja 
inadimplente em relação às suas obrigações tributárias”; 
c) o Poder Executivo municipal não pode ser penalizado por inadimplência 
fiscal da Câmara dos Vereadores, pois não possui instrumentos financeiros 
para exigir o cumprimento do crédito tributário por parte do Legislativo, 
conforme decidido pelo STF na ADI-MC 2.238; 

Corrente Vencida Ministros Marco Aurélio e Luiz Fux. 

Razões de decidir 

a) Tese proposta: “surge constitucional restrição, imposta a Município, à 
obtenção de certidão de regularidade fiscal, em decorrência de débito da 
Câmara de Vereadores”. 
b) é inviável aplicar o princípio da intranscendência subjetiva das penas 
financeiras quando se trata de poderes e órgãos autônomos, seja porque a 
personalidade jurídica do ente federativo é una, seja porquanto a CND tem 
natureza declaratória, isto é, não é uma sanção; 

Razões laterais 
a) MAM: a generalização da diretriz jurisprudencial do STF em dar guarida ao 
pleito municipal torna ineficaz na prática a LRF, o que pode provocar abalo 
sistêmico no Estado federal e o descumprimento iterativo da ordenação fiscal. 

Fonte: elaboração própria com base no inteiro teor do acórdão publicado no DJ. 

Passado em revista esse julgamento, outro caso que merece registro é o RE 1.067.086, 

de relatoria da Ministra Rosa Weber, que representou o paradigma do tema 327 da repercussão 

geral. Nele discutiu-se a constitucionalidade da inscrição de município no cadastro de 

inadimplentes do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI/CADIN) sem o julgamento prévio de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas 

da União. Também em sessão virtual, que se finalizou em 14 de setembro de 2020, o STF negou 

provimento ao recurso da União, vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio no 

resultado, e os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia, que fixavam 

tese diversa, apesar de acompanharem o voto condutor no resultado. Ausente, por motivo de 
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licença médica, o Ministro Celso de Mello. A corrente majoritária do Pleno, composta pela 

Relatora e pelos Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luix Fux, 

fixou tese de julgamento no sentido de que se deve aguardar o desfecho da tomada de contas 

especial na Corte de Contas, antes de proceder a inscrição em cadastro de inadimplentes.383 

A ata de julgamento fora publicada em 28.09.2020, momento no qual a orientação do 

Tribunal deve ser observada com eficácia vinculante ao sistema de Justiça, o inteiro teor do 

acórdão restara publicado em 21.10.2020 e o feito transitou em julgado no dia 25.02.2021, após 

a rejeição de dois embargos de declaração, nos quais se decidiu pela não modulação dos efeitos 

do julgamento, tendo em consideração que não houve uma viragem jurisprudencial ou inovação 

capaz de impactar na segurança jurídica na espécie. Nesse contexto, o voto apresentado pela 

Ministra Relatora no Plenário virtual foi composto por mais de uma centena de páginas. 

Juntaram-se ao voto condutor, no inteiro teor do acórdão, votos vogais dos demais Ministros, o 

que totalizou quase 220 laudas. Sendo assim, a corrente análise limita-se aos aspectos mais 

imbricados do endividamento público subnacional. O Quadro 13, a seguir, sintetiza, o 

julgamento. 

  

                                                      
383 “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização 
de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de 
recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, 
somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o 
Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou 
existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não 
prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em 
lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação 
de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras 
hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”. 
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Quadro 13 - Ficha de julgamento do tema 327 da repercussão geral 

RE 1.067.086 

Relator Rosa Weber 
Autor/Requerente União 
Réu/Requerido Município de Irecê-BA 

Protocolo 
15.08.2017 (houve substituição do paradigma RE 607.420 este em 
18.12.2009) 

Cautelar --//-- 
Preliminar de RG 22.10.2010 
Mérito 4.09.2020 a 14.9.2020 (sessão plenária virtual) 
Ato impugnado Acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Exposição 

a) o óbice representado por tutela jurisdicional ofende o direito da União de 
reter receitas tributárias e transferidas e compensar-se em seus créditos, 
quando condiciona a inscrição em cadastro federal informativo ao prévio 
julgamento de tomada de contas especial pelo TCU; 
b) a legislação de regência não permite ao agente federal esperar o julgamento 
do TCE como condição para inscrição em cadastros restritivos, logo esse ato 
consiste em simples cumprimento de preceito legal. 

Cabimento - arts. 102, III, “a”, CR/88 
Questões 
apresentadas 

A  

Direito aplicável 
- art. 160, Parágrafo único, I, CR/88, regulamentado pelo art. 25, §1º, IV, “a”, 
da LRF.  

Argumentação jurídica 

Autor/Requerente 

a) as transferências voluntárias da União para os municípios são obstadas pela 
negativa de prestação de contas em repasses anteriormente realizados, vez que 
é inviável ao governo federal excluir restrição constante no SIAFI, durante a 
pendência das irregularidades; 
b) a LRF impõe ao ente que pleiteie receber transferência voluntário ou realizar 
operação de crédito com garantia federal que comprove estar em dia com o 
pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos da União, assim como 
a prestação de contas de recursos anteriormente dela recebidos; 
c) não há maior prejuízo aos munícipes na medida em que a inscrição no SIAFI 
se limita a obstar o recebimento de transferências voluntárias e mesmos nessas 
estão excluídos da restrição repasses nas áreas de educação, saúde e assistência 
social 
 

Réu/Requerido --//-- 

PGR 

Provimento do recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese: “A 
inscrição de entes federados, beneficiários de transferências voluntárias da 
União, no sistema Siafi/Cadin, dispensa o prévio julgamento de tomada de 
contas especial pela Corte de Contas competente, sendo necessária apenas para 
a identificação e a eventual condenação do responsável pelo prejuízo ao 
erário.” 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 

No voto da Ministra Rosa Weber, buscou-se equacionar, por um lado, o direito da União 

de condicionar a entrega de novos recursos ao pagamento de seus créditos, nos termos do art. 

160, Parágrafo único, da Constituição da República de 1988, e, por outro, a necessidade de 

observância, pelos entes federados, da garantia do devido processo legal, do contraditório e da 
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ampla defesa. Sendo assim, a Relatora fez distinção, que se observou na tese, entre os casos em 

que as contas foram prestadas – e precisam ser definitivamente julgadas em sede de tomada de 

contas especial pelo TCU – e aqueles em que o município sequer apresentou suas contas, logo 

basta a devida notificação do ente faltoso e o escoamento do prazo legal in albis. Em forçado 

resumo, Weber argumentou pelo reconhecimento, por parte do STF, da necessidade de ocorrer 

o julgamento da tomada de contas especial no TCU como requisito para inscrição de entes 

federados pela União em cadastro de inadimplentes, tendo em vista a necessidade de resguardar 

o devido processo legal no âmbito administrativo. Dito de outra forma, ao ver da Ministra, o 

reconhecimento dessa exigência não afronta o mecanismo executório, disponível à União, de 

reter e de compensar-se pro solvendo, nos termos do art. 160, Parágrafo único, I, do texto 

constitucional, uma vez que o governo federal não está impedido de condicionar a entrega das 

receitas transferidas ao pagamento de seus créditos, porém, ao fazê-lo, deve observar um 

procedimento que assegure as garantias processuais da pessoa política inscrita, isto é, o 

julgamento prévio da tomada de contas especial. Nessa toada, em homenagem à veracidade das 

informações constantes nos cadastros federais, propõe que sejam diferenciadas a situação de 

inadimplência definitiva e a de débitos em discussão administrativa, referenciando a pecha de 

devedor ou inadimplente somente ao primeiro caso. Em suma, defendeu que a controvérsia 

constitucional não se refere à possibilidade de a União reter e compensar-se, nos termos do art. 

160, Parágrafo único, I, do texto constitucional, mas, sim, à “fixação do momento em que se 

tem como segura a informação da inadimplência, o que só é alcançado após garantidos, mesmo 

no processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, enfim, o devido processo legal”. 

Em voto concordante, o Ministro Alexandre de Moraes aportou convicção de que o 

entendimento do STF é claro no sentido de permitir a inscrição dos entes federados em 

cadastros federais de inadimplentes somente após a realização do procedimento de tomada de 

contas especial no TCU. Nessa linha, sugeriu tese mais concisa, segundo a qual é 

inconstitucional a inscrição de ente federativo no Cadastro de Inadimplentes do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI/CADIN), sem a ocorrência 

prévia de julgamento de Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União, à luz 

dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 

Por seu turno, o Ministro Gilmar Mendes convergiu ao resultado pretendido pela 

Relatora, divergindo, contudo, quanto à tese de julgamento e seus respectivos fundamentos. 

Concordou, assim, com o voto condutor no ponto em que expõe a jurisprudência da Corte no 

sentido de exigir da União aguardar o procedimento de tomada de contas especial, antes de 

proceder à inscrição das demais unidades federadas em cadastros de inadimplentes. Nessa 
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toada, reafirmou a orientação do STF quanto à intranscendência subjetiva das penas financeiras, 

mas a limitou apenas aos atos praticados por poderes e órgãos autônomos, ou seja, não entende 

adequado aplicar essa diretriz jurisprudencial a casos de simples mudança do mandatário local. 

Por conseguinte, nos casos em que existam inadimplência do gestor responsável na execução 

de convênios intergovernamentais,  deve-se proceder à suspensão da negativação quando o 

responsável tenha sido exonerado do cargo e tenha havido a instauração do TCE pelo próprio 

ente devedor. Ademais, a Corte rejeita a simples troca de ofícios entre os convenentes, sendo 

necessária a formalização da pretensão junto ao TCU. Em divergência, indicou que os casos de 

omissão no dever de prestar contas também demanda o prévio julgamento do TCE, logo a 

inscrição abreviada, proposta nesses casos pela Relatora, não encontraria amparo legal ou 

jurisprudencial. Evocou, a esse propósito, o que decidido na ADI 6.032, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, a respeito da imposição de sanção a partido político que tenha deixado de prestar 

contas, a qual depende da observância do contraditório e da ampla defesa em procedimento 

específico para apurar a irregularidade. Em desfecho sintético, indicou sua compreensão no 

sentido de que a inscrição de entes federativos em cadastros federais restritivos ou 

desabonadores deve ser precedida da finalização da tomada de contas especiais pela respectiva 

Corte de Contas, devendo, nessa instância, ser asseguradas as garantias do contraditório e da 

ampla defesa, independentemente do fato jurígeno que motivou o procedimento (rejeição das 

contas prestadas ou omissão na prestação delas). 

Em voto vogal, o Ministro Ricardo Lewandowski concordou com o argumento de 

Mendes no sentido de que não cabe aplicar a intranscendência subjetiva das sanções em 

irregularidades relacionadas a convênios firmados em gestões anteriores, à luz do princípio da 

impessoalidade. No entanto, também é imperioso o procedimento de tomada de contas especial 

nos Tribunais de Contas previamente à inscrição do ente federado reputado em irregularidade 

financeira. Aderiu, portanto, à proposta do Ministro Gilmar Mendes, em contrariedade à 

posição da Relatora, com a finalidade de não distinguir a rejeição das contas prestadas da 

situação de omissão no dever de prestar contas. 

Noutro giro, o Ministro Edson Fachin inaugurou divergência ao voto da Ministra 

Relatora, com esteio em sua compreensão individual, já exposta em outros casos, segundo a 

qual exigir a instauração e o julgamento de TCE previamente à negativação do ente convenente 

atenta contra a legalidade estrita, dado que o proceder da União encontra amparo na Lei 

10.522/2002 (Cadin), na Instrução Normativa 1/1997 da STN, no Decreto  presidencial 

6.170/2007, na Portaria Interministerial 507/2011, na LRF e na Res. SF 43/2001. Reconstruiu, 

a propósito, a jurisprudência do STF, identificando uma mudança de entendimento na AC-MC 
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1.828, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e na AC-MC 1.896, de relatoria da Ministra 

Cármen Lúcia, ambas em meados de 2007 e 2008, porquanto, a partir desses casos, diante da 

demora injustificada no julgamento dos TCEs, o STF passou a exigir a inversão do 

procedimento legalmente previsto, isto é, primeiro, a instauração e o julgamento da tomada de 

contas e, segundo, a inscrição em cadastro restritivo. Por essas razões, assentou que a conclusão 

de TCE nas Cortes de Contas não é pressuposto para a inscrição definitiva de ente federado em 

cadastros federais de inadimplência. Sendo assim, propôs a seguinte tese: “A inscrição de 

Município em cadastros federais de inadimplência sem o prévio julgamento de Tomada de 

Contas Especial não viola o devido processo legal”. 

No mesmo sentido da divergência inaugurada, o Ministro Marco Aurélio aportou, de 

um lado, argumentos pela falta de racionalidade no debate promovido em sede do Plenário 

Virtual e, de outro, pela suficiência da notificação prévia, por parte da União, relativa à 

irregularidade em convênio para, posteriormente, inscrever o ente federado em cadastro de 

inadimplência. Em sua compreensão, condicionar ao processamento de TCE a inscrição no 

cadastro vai de encontro à eficiência e à responsabilidade na gestão da coisa pública, seja porque 

o procedimento no controle externo é excepcional, seja pelo longo prazo que se tem percebido 

para a finalização do TCE. Em resumo, formulou a seguinte tese de julgamento: “Surge 

desnecessária prévia tomada de contas, para fins de inscrição nos cadastros federais de 

inadimplência, sem prejuízo da audição do ente federado quanto às irregularidades apontadas”. 

O Quadro 14, a seguir, sintetiza, o julgamento. 
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Quadro 14 - Ficha de julgamento do tema 327 da repercussão geral 

RE 1.067.086384 

Redator do acórdão Ministra Rosa Weber (Relatora) 
Publicação DJe 21.10.2020 
Votação 8 x 2 
Ausência Ministro Celso de Mello 
Resultado Desprovimento do recurso extraordinário 

Corrente Vencedora 
Ministros Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Dias Toffoli 
e Luiz Fux 

                                                      
384 “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO 
ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 
INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO 
FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE 
RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, 
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A 
GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE 
NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA 
INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO 
JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE 
NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a 
exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente 
subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro 
de inadimplentes o julgamento da tomadas (sic) de contas especial ou de outro procedimento específico instituído 
por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível 
à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla 
defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou 
mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de 
inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas 
hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em 
repercussão geral: ‘A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa 
de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência 
voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo 
legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante 
o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou 
existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) 
e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, 
regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação 
de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras 
hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.’ 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com 
fixação de tese em repercussão geral”. (RE 1067086, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 
16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-254  DIVULG 20-10-2020  
PUBLIC 21-10-2020) 
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RE 1.067.086384 

Razões de decidir 

a) Tese de julgamento: “A inscrição de entes federados em cadastro de 
inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, 
acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem 
transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do 
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente 
reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou 
procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de 
descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou 
existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza 
contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do 
ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, 
regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas 
especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de 
informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras 
hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 
b) A exigência de prévia tomada de contas especial no TCU em casos de 
irregularidades constadas em convênios intergovernamentais não afronta a 
prerrogativa da União de condicionar a entrega de novos recursos ao 
pagamento de seus créditos, vez que o óbice judicial refere-se ao momento da 
inscrição em cadastro federal de inadimplentes, em homenagem aos princípios 
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 
c) São distintas as situações dos gestores públicos que têm suas contas 
rejeitadas e daqueles que se omitiram na prestação de contas, sendo que 
somente em relação aos primeiros deve se aguardar a finalização do TCE. 

Razões laterais 
a) RW: União deveria em seus cadastros instituídos para aferir a regularidade 
financeira dos demais entes diferenciar os devedores ou inadimplentes 
daqueles que se encontram em discussão no âmbito administrativo. 

Corrente vencedora 
no resultado, mas 
vencida na tese 

Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia 

Razões de decidir 

a) a inscrição de entes federativos em cadastros federais restritivos ou 
desabonadores deve ser precedido da finalização da tomada de contas 
especiais pela respectiva Corte de Contas, devendo nessa instância ser 
asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, 
independentemente do fato jurígeno que motivou o procedimento; 
b) não se aplica o postulado da intranscendência subjetiva das sanções 
financeiras aos casos em que as irregularidades constatadas foram praticadas 
por mandatário antecedente, à luz do princípio da impessoalidade. 
c) a jurisprudência do STF veda a inscrição em cadastro desabonador após 
simples notificação do convenente e exige que haja prévio julgamento da 
tomada de contas especial antes da negativação; 
d) não há amparo legal ou jurisprudencial na distinção proposta pela Relatora, 
tendo em vista que se exige a perfectibilização da TCE antes da inscrição em 
cadastro federal de inadimplentes, mesmos nos casos em que o gestor tenha se 
omitido na prestação de contas. 

Corrente Vencida 
no resultado e na 
tese 

Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio 
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RE 1.067.086384 

Razões de decidir 

a) EF - tese proposta: “A inscrição de Município em cadastros federais de 
inadimplência sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial não 
viola o devido processo legal.” 
b) MAM – tese proposta: “Surge desnecessária prévia tomada de contas, para 
fins de inscrição nos cadastros federais de inadimplência, sem prejuízo da 
audição do ente federado quanto às irregularidades apontadas.” 
c) Não decorre da legislação de regência serem a instauração e o julgamento 
de TCE por Corte de Contas condições prévias à negativação de ente federado; 

Razões laterais 

a) MAM: a notificação prévia por parte da União com oportunidade de defesa 
do ente convenente é suficiente para resguardar as garantias processuais deste 
no âmbito administrativo; 
b) MAM: condicionar a inscrição do cadastro ao processamento de TCE vai 
de encontro à eficiência e à responsabilidade na gestão da coisa pública. 

Fonte: elaboração própria com base no inteiro teor do acórdão publicado no DJ. 

Portanto, a Corte aportou balizas limitativas à incidência, por iniciativa da União, de 

sanções financeiras correspondentes aos demais entes federados, de modo a exigir respeito ao 

devido processo legislativo como etapa prévia e necessária. 

Em outra frente, há casos nos quais o STF obstaculiza sistematicamente a inscrição dos 

entes subnacionais, por exemplo, no Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI), no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público 

federal (Cadin) e no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC). 

Em geral, o fato que motiva o ato de inscrição consiste no descumprimento de obrigações 

financeiras ou fiscais às quais o ente subnacional deve submeter-se, assim como na alegada 

prática de irregularidade realizada em termo, convênio ou parceria entre a União e quem ela 

busca inscrever. Em praticamente todos eles, o Tribunal reconhece sua competência originária 

para a demanda, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição de 1988, e atende ao pedido 

perseguido pelos Estados, isto é, de que o autor se veja livre dos efeitos negativos que decorrem 

da inscrição, de maneira a receber transferências voluntárias ou realizar operações de crédito 

com a garantia da União. Sob a perspectiva do direito financeiro, a inscrição dos entes 

federativos nos cadastros ou sistemas serve como passo prévio para aplicação das sanções 

financeiras institucionais previstas na LRF, tendo em vista que os cadastros indigitados 

almejam centralizar as informações, os procedimentos e os dados administrativos, financeiros 

e fiscais reputados relevantes para a supervisão da União das contas públicas subnacionais. Em 
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relação ao Cadin, o STF já tivera a oportunidade de chancelá-lo constitucional na ADI 1.454, 

de relatoria da Ministra Ellen Gracie, quando indagado em abstrato.385 

Por seu turno, o princípio da intranscendência subjetiva advém de garantia individual 

com assento no art. 5º da Constituição, inicialmente pensada para o processo penal, de onde se 

retira a necessidade de restringir essas penas ao âmbito estritamente pessoal do infrator. 

Fundada na pessoalidade vigente no direito sancionador financeiro, essa construção 

jurisprudencial tem impedido, na prática, a produção de consequências jurídicas por atos 

praticados em gestões anteriores, como é o caso do descumprimento de convênios.386 Quanto a 

esse ponto, a orientação definitiva do Tribunal remanesce obscura, porque, no voto condutor da 

Ministra Relatora, concluiu-se que se aplica essa orientação nos casos de débitos de 

responsabilidade exclusiva do administrador anterior, ao passo que os Ministros Edson Fachin 

e Marco Aurélio entenderam-no inaplicável, e os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo 

Lewandowski e Cármen Lúcia rejeitaram o alcance desse princípio para irregularidades 

decorrentes de gestão anterior, à luz da norma da impessoalidade, ou seja, houve um empate 

nesse aspecto da controvérsia, tendo em vista a ausência, por razões médicas, do Ministro Celso 

de Mello. No entanto, a questão não foi esclarecida nos julgamentos dos embargos declaratórios 

da União e do PGR. De nossa parte, concordamos com a corrente vencida e as críticas 

doutrinárias há muito formuladas no sentido de ser inadequado almejar estender uma garantia 

da pessoa natural diante da persecução penal do Estado punitivo para um contexto 

administrativo-constitucional das relações federativas, sob pena do esvaziamento prático de 

qualquer noção de responsabilização financeira, dado que, em uma democracia, mandatários 

eleitos se alternam periodicamente. Como visto na AC 6, do Estado do Rio de Janeiro, nem 

mesmo quando um cônjuge sucede ao outro no governo estadual, com interstício de nove meses 

assumidos pela vice-governadora, há constrangimento em se culpabilizar a gestão anterior pelo 

caos financeiro na unidade constituinte.387 Em síntese, acolher esse tipo de ponderação por parte 

do STF o coloca como ilustração clara do argumento de Bertrand Russell em ensaio intitulado 

“O mal que os homens bons fazem”, isto é, “as recompensas vão para os que inventam 

justificativas engenhosas para a desigualdade; os castigos para aqueles que tentam remediá-

la”.388 

                                                      
385 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.454, Rel. Min. Ellen 
Gracie, Pleno, j. 20.06.2007, Publ. em DJe 03.08.2007. 
386 ARABI, Abhner Youssif Mota. Inscrição de entes federativos em cadastros federais de inadimplência e a 
jurisprudência do Supremo Tribunal. Revista de Doutrina e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios, v. 109, n. 1, p. 64-82, jul./dez. 2017. p. 68-72. 
387 DUTRA, Marcelo. Secretário de Benedita confirma caos financeiro no estado. O Globo, 17 de julho de 2002. 
388 RUSSEL, Bertrand. Ensaios céticos. Porto Alegre: L&PM, 2014. 
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Embora não seja decorrência de sanção da LRF, mas da Lei 9.717/1998, que dispõe 

sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como dos 

militares estaduais e distritais, também observa-se a atuação reiterada do STF no sentido de 

impedir a imposição de sanções aos entes subnacionais descumpridores ou no caso de o governo 

federal recusar-se a expedir Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) em benefício 

das demais unidades federadas. A propósito, espera-se a resolução em definitivo da questão no 

tema 968 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.007.271, de relatoria do 

Ministro Edson Fachin. Disso também se extraem consequências sancionatórias no campo do 

direito financeiro, principalmente após a introdução do inciso XIII no art. 167 da Constituição 

pela mais recente Reforma da Previdência (EC 103/2019), que veda a concessão de avais, 

garantias, empréstimos e financiamento por instituições financeiras federais a entes 

subnacionais que descumpram as regras gerais de organização e de funcionamento de regime 

próprio de previdência social. Na mesma linha, pagamento da dívida pública e capitalização de 

fundos previdenciários são as únicas exceções para a vedação presente no art. 5º, VI e VII, da 

Res. SF 43/2001.  

Em breve exame desse emaranhado de julgados do STF, defende-se ser possível 

observar algum grau de dissonância entre o que o Tribunal entende, em termos abstratos, sobre 

a LRF e as balizas que adota em relação à conduta da União no que diz respeito à aplicação de 

sanções a entes subnacionais infratores de dispositivos dessa legislação em casos concretos, 

principalmente a título de salvaguardar direitos e garantias processuais dos estados e 

municípios. De fato, trata-se de um movimento bidirecional, como quer Dantas,389 que afeta a 

credibilidade dos marcos de ordenação fiscal da federação brasileira e pode incentivar a adoção 

de condutas irresponsáveis do ponto de vista fiscal por aqueles que o direito sancionador 

financeiro deveria coibir. 

Para além de um déficit de racionalidade jurídica do STF, visto que se compreende tratar 

do mesmo fenômeno financeiro, subscreve-se a crítica de Fernando Facury Scaff atinente ao 

postulado da intranscendência das medidas restritivas de direitos. Segundo o autor, há uma falta 

de republicanismo na situação atualmente observada, pois consiste na impossibilidade de 

                                                      
389 “A análise compartimentada da jurisprudência do STF sobre conflitos federativos permitiu a percepção de dois 
padrões comportamentais distintos da Suprema Corte. De fato, restou demonstrado que, enquanto o STF favorece 
o governo central no julgamento de ações de controle abstrato de constitucionalidade, promovendo a centralização 
de competências legislativas; a mesma Corte decide em prol dos Estados nas decisões em ACOs, determinando a 
descentralização de recursos da União”. (DANTAS, Andrea de Quadros. O árbitro da federação pode 
influenciar o jogo do resgate?: o impacto da jurisprudência federalista do STF na crise fiscal dos Estados 
brasileiros. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020. p. 281) 
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responsabilização de agentes estaduais que incorrem em irregularidade financeira. Em síntese, 

a jurisprudência do STF bloqueia um controle vertical desde a União aos estados e outro 

controle horizontal entre a constelação de poderes e órgãos autônomos em mesmo nível 

federativo. Reconhecido, por um lado, o caráter sufocante das sanções financeiro-

administrativas atualmente previstas na LRF, por outro lado também se mostra imperativo 

garantir as condições do Estado em vigiar e punir tempestivamente a malversação de recursos 

públicos.390 

Os julgamentos esgrimidos nesta seção são conteúdo de um continente que revela a 

jurisprudência dominante, assim o ônus argumentativo dos Ministros é, em regra, menor em 

decisões monocráticas em comparação àquele exigido no Plenário em julgamento de paradigma 

de tema da repercussão geral. Com isso, mostra-se relevante considerar que os elementos 

financeiros pertinentes aos casos em comento são muitas vezes exógenos aos julgamentos. 

Quer-se dizer com isso: de um lado, o argumento pela continuidade dos serviços públicos 

essenciais corresponde ao liame entre receitas percebidas e despesas realizadas, ao que a Corte 

admite a imprescindibilidade, na atual conjuntura macroeconômica, do expediente ao crédito 

público e às transferências voluntárias para o desenvolvimento regular das atividades 

financeiras dos entes subnacionais. Quanto aos repasses federais, apesar de representarem 

volume financeiro bastante inferior ao das transferências obrigatórias constitucionais ou legais, 

os recursos revelam-se expressivos para os entes que deles dependem para a realização de novos 

investimentos, ao que remora-se a conclusão, nesta tese, de que há o consumo praticamente 

integral das receitas tributárias ou obrigatoriamente transferidas em razão de despesas correntes 

na maior parte dos entes federados.391 De outro lado, a ausência de melhores padrões 

probatórios – esboçados pelos litigantes e exigidos pela Corte para formar seu convencimento 

do que a mera asserção da necessidade dos recursos públicos pelos estados e a falta de 

cumprimento do programa normativo da LRF – indica uma disfunção no federalismo fiscal.  

Enfim, há uma tensão destrutiva entre a autonomia fiscal dos entes subnacionais e a 

solidariedade federativa, conforme se observa implicitamente no argumento pela necessidade 

de provar a pessoalidade do infrator, pois o ideal solidário desvirtua-se na socialização da 

irresponsabilidade fiscal, tal como o próprio STF acusou no voto do Ministro Alexandre de 

Moraes na ADI 2.238. Ademais, o tratamento casuístico das necessidades de financiamento dos 

                                                      
390 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre direito financeiro, 
república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 527. 
391 DALLAVERDE, Alexsandra Katia. As transferências voluntárias no modelo constitucional brasileiro. São 
Paulo: Blucher, 2016. p. 124. 
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entes menores pode, no agregado, influir nos resgastes federais no longo prazo, uma vez que 

ameniza (ou mascara) a deficiência de bases sustentáveis para extrair recursos públicos em 

montante suficiente para fazer frente às despesas públicas de caráter continuado a que o Estado 

se compromete por meio de leis geradoras dos gastos e dos orçamentos públicos que as 

acomodam em determinado período de tempo. Com isso, argumenta-se ser pouco provável um 

enfrentamento mais claro das causas do problema de falta de efetiva autonomia financeira dos 

estados federados. 

3.3.4 Quais são os limites de comprometimento máximo das contas públicas estaduais com a 

dívida federativa e de remuneração da União pelo capital emprestado de acordo com o PAF? 

Sob as luzes da ordenação fiscal federativa proposta pelo PAF, depreendeu-se dos dados 

levantados um conjunto de irresignações dos estados mais endividados quanto ao tratamento 

federal, reputado por eles como não isonômico, em plano horizontal. Isso porque, nos termos 

desse plano econômico, os querelantes teriam recebido condições desfavoráveis quanto à 

capacidade de endividamento, o que repercute na limitação de comprometimento máximo das 

contas públicas subnacionais com os encargos da dívida federativa, ou aos juros contratuais 

cobrados no bojo do refinanciamento da dívida pública. A esse respeito, compreende-se que a 

definição de uma trava ao peso financeiro que os encargos referentes ao serviço da dívida, 

decorrentes dos contratos de renegociação celebrados entre estados e União, podem impactar 

nas contas públicas estaduais revela-se temática central no federalismo fiscal brasileiro, a ponto 

de modificar substancialmente o arranjo federativo empiricamente percebido. 

Na AC 282, cuja relatoria coube ao Ministro Ayres Britto (então sob a alcunha de Ayres 

Britto), com redação do acórdão atribuída ao Ministro Joaquim Barbosa, o Estado do Rio 

Grande do Sul buscou, em seara preparatória de futura ação cível originária, a inclusão dos 

valores referentes aos pagamentos periódicos das operações de crédito firmadas no âmbito do 

PROES no limite de comprometimento da RLR previsto no PAF. No caso sul-rio-grandense, 

semelhantemente ao paulista, a dinâmica das privatizações dos bancos estaduais também 

coincidiu, em larga medida, com a dívida pública federativa do ente estadual. Nesse contexto, 

basta rememorar que o saneamento dessas instituições financeiras oficiais e o posterior 

translado de seu controle acionário para a iniciativa privada eram considerados essenciais pelo 

governo federal para combater o desiquilíbrio fiscal dos Estados. Além disso, o PROES possuía 

duas linhas programáticas – uma mais vantajosa, até em razão do nome do plano (redução da 

presença estadual), que culminava na privatização da estatal, e outra que facultava aos Estados, 
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que assim pudessem e quisessem, manter o controle de seus bancos, após tomada de empréstimo 

junto à União para estabilizar suas condições, porém previa, em contrapartida, arranjos 

contratuais significativamente piores quanto ao pagamento dos empréstimos federais. 

Os processos de refinanciamento das dívidas estaduais pelo PAF e de salvação do 

sistema financeira nacional pelo PROES e PROER – o último dirigido ao setor privado – 

ocorreram simultaneamente, tudo no mesmo contexto dos impactos da estabilização monetária 

lograda com o Plano Real. Ademais, os programas econômicos possuíam condições contratuais 

em quase tudo semelhantes (prazo de 360 meses, correção pelo IGP-DI e cálculo pela Tabela 

Price), de modo que o Estado Federal, na edição da MP 2.192/2001, preconizara a viabilidade 

do cômputo conjunto dessas obrigações creditícias para fins de aplicação do limite máximo de 

comprometimento da RLR segundo o PAF. Porém, no § 2º do art. 5º dessa legislação, restou 

prevista a cessação dessa benesse financeira em relação às parcelas devidas pelo PROES, caso 

– decorridos dezoito meses após a assinatura dos contratos de refinanciamento da Lei  

9.496/1997 – o Estado beneficiado decidisse por manter o controle acionário do banco 

resgatado. Assim, dada a opção do Estado do Rio Grande do Sul por manter o Banrisul, tornou-

se aplicável a si o que previsto no dispositivo legal. Por vislumbrar tratamento federal não 

isonômico por parte da legislação, a unidade sul-rio-grandense pleiteou a não incidência do 

art. 5º, § 2º, da MP 2.192/2001 na espécie. 

A título de contextualizar a realidade constitucional então experimentada, registram-se 

alguns fatos noticiados pela imprensa escrita ao tempo do ajuizamento da AC 282. Em maio de 

2004, a arrecadação tributária federal batia recorde e a taxa básica de juros decrescia. O PIB 

crescia, os superávits fiscal e da balança comercial apresentavam mesma tendência. Não 

obstante a economia no setor público de quase 6% do PIB em superávit, a dívida subia. 

Esperava-se inflação em mais de 6% a.a., renda em queda e desemprego em alta. O Plano Real 

completava uma década de vigência. Na antessala do pleito eleitoral, o Presidente Lula 

contrapunha a receita do mercado em relação à imperatividade de reduzir a pobreza, bem como 

pugnava por mais gastos públicos. No campo da dívida pública soberana, almejava-se 

renegociar os passivos para investir os descontos em educação, e o país emitiu, ao fim de junho 

de 2004, cerca de USD 750 mi. Nas manchetes da Folha de São Paulo, em 25 de junho, a 

prefeita de São Paulo Marta Suplicy deixava para 2005 repensar a dívida pública municipal, ao 

passo que, alguns dias depois, informava-se o crescimento da dívida do Estado de SP em 60%, 

chegando a mais de 226% da RCL. No plano internacional, o Brasil liderava missão de paz no 

Haiti, e a Presidência da República expulsou jornalista do New York Times que fez ilações 

sobre o alcoolismo do Presidente e depois anulou a medida; o TSE preparava-se para as eleições 
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municipais daquele ano. A Câmara dos Deputados rejeitou PEC que possibilitava a reeleição 

dos presidentes das Casas do Congresso Nacional, na oportunidade João Paulo Cunha e José 

Sarney. Do mesmo modo, não avançou a proposta do governo federal de unificar nacionalmente 

o ICMS. A discussão do valor do salário mínimo também movimentava a política, restando ao 

final em R$ 260, ao contrário dos R$ 275 aprovados no Senado Federal. No STF, o Presidente 

da República indicara a Ministra Cármen Lúcia para compor o Tribunal, e o Ministro Nelson 

Jobim assumiu a Presidência em 4 de junho de 2004. Ademais, pesquisa do Tribunal indicava 

a ausência de 21% de juízes em dezesseis unidades federadas – dado que havia um magistrado 

para cada 25 mil habitantes – e, na última sessão do semestre judiciário, permitia-se a 

interrupção de gravidez de feto anencefálico. 

Distribuída a ação cautelar em 31 de maio de 2004, o Ministro Relator compreendeu 

indispensável a oitiva do Parquet. Esse pronunciou-se pela inadequação da via eleita, pois, em 

seu entendimento, seria caso de ADI. Reiterado duas vezes o pedido de tutela liminar, o 

Ministro Ayres Britto entendeu pela impossibilidade de sua concessão sem a escuta prévia da 

União. Um ano depois, em 20.06.2005, foi pedido dia para julgamento, iniciado em 29 do 

mesmo mês e suspenso por vista antecipada do Ministro Joaquim Barbosa, a qual foi devolvida 

em 9 de agosto daquele mesmo ano. Rechaçada, por maioria, questão de ordem formulada pelo 

Ministro Marco Aurélio, consistente na concessão da liminar até a propositura da ação principal 

ou do término da apreciação da acessória. Igualmente, o STF entendeu pela adequação da via 

processual. A análise do mérito da ação em questão foi concluída na sessão de 17.08.2006 e 

transitou em julgado quase um ano depois, ao começo de agosto de 2007. A maioria, formada 

por seis Ministros, compôs a divergência aberta pelo Vistor e indeferiu a cautelar, vencidos o 

Relator e os Ministros Ricardo Lewandowski, Eros Grau e Marco Aurélio, remanescendo 

ausente o Ministro Celso de Mello. 

Entende-se pertinente mais um esforço de contextualização do cenário jurídico-político 

nacional, porque o Brasil parecia ser outro em menos de um ano. Em junho de 2005, o mês 

iniciara com a desaceleração geral do PIB e com a decisão da Bolívia de nacionalizar o gás 

natural, em prejuízo aos interesses da Petrobras. Contudo, o fato mais importante naquele 

momento da vida pública foi a instauração da CPI dos Correios. Em 6 de junho de 2005, às 

voltas da própria responsabilização no colegiado congressual, o deputado federal Roberto 

Jefferson concedeu entrevista à editora da Folha de São Paulo, Renata Lo Prete, na qual 

denunciara escândalo de corrupção que ficou conhecido como mensalão.392 Conforme foi 

                                                      
392 “SIM, eu preciso da CPI, eu errei”, diz Jefferson. Folha de S. Paulo, 6 jun.  2005, Brasil, p. A6. 
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julgado pelo STF na AP 470, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, cuidou-se de esquema 

corrupto organizado por próceres do Partido dos Trabalhadores (PT) que visava preservar uma 

coalizão partidária de sustentação da Presidência da República no Congresso Nacional. A 

manutenção dessa engenharia centrou-se no Partido Progressista (PP) e no Partido Liberal (PL) 

e, segundo Jefferson, ocorreu em 2003 e 2004, com mesadas de até R$ 30 mil a parlamentares. 

No dia seguinte, o Presidente Lula confirma ter recebido denúncia de Jefferson, e o meio 

político esparge-se entre a negação e a declaração de ciência do esquema delituoso. Na data de 

15 de junho, Jefferson depõe na CPI dos Correios, inocenta o Presidente e volta à carga contra 

o Ministro Chefe da Casa Civil, José Dirceu, que é exonerado dois dias depois, tendo Dilma 

Rousseff sido nomeada em seu lugar. O FMI faz uma série de declarações em relação ao Brasil, 

que então devia USD 22,5 bi ao organismo multilateral. No STF, o Relator da AC 282 pede 

data para julgamento e, alguns dias depois, determina a abertura da CPI dos Bingos no Senado 

Federal, conforme manchete da Folha de São Paulo, sendo que, no mesmo fascículo, noticia-se 

que, na volta ao seu mandato parlamentar, Dirceu se colocara como postulante ao Governo do 

Estado paulista, assim como relata-se o tumulto causado pelo deputado federal Jair Bolsonaro 

no Plenário da Casa legislativa.393 A disputa à reeleição presidencial em 2006 turvou-se entre 

o embarque mais intenso do PMDB no governo federal, a depuração da executiva do PT e a 

estratégia de reação da Presidência da República à crise política. 

Em suma, no curso da vista de mais de um ano do Ministro Joaquim Barbosa, o 

desenvolvimento dos acontecimentos na CPI dos Correios tomou conta do noticiário nacional, 

restando algum grau de certeza sobre a existência do esquema de corrupção e da culpabilidade 

das cúpulas do PT, PP e PL, com a assunção de culpa por parte do publicitário da campanha 

presidencial e do operador financeiro da organização. Logo, sem correlacionar os eventos, dado 

que não se tem evidências para isso, compreende-se viável inferir que o Estado Federal estava 

enfraquecido no momento em que o processo foi pautado, sendo outro o contexto na volta da 

apreciação plenária do tema pelo STF, em 17 de agosto de 2006.Isso porque a campanha 

eleitoral presidencial começara em dia 16 de agosto de 2006, sendo que o então Presidente da 

República buscava a reeleição contra o há pouco governador de São Paulo. Como pauta, tinha-

se a lucratividade do setor bancário na comunicação de ambos os candidatos.394 A sincronização 

do STF com o debate nacional é, no mínimo, instigante. 

                                                      
393 TREVISAN, Cláudia. Retorno de Dirceu à Câmara é tumultuado por radicais. Folha de S. Paulo, 23 jun.  2005, 
Brasil, A4. 
394 SCOLESE, Eduardo; D’Amorim, Sheila. PT nunca foi contra lucro de bancos, diz ministro. Folha de S. Paulo, 
17 de agosto de 2006, Brasil, p. A6; SEABRA, Catia. Alckmin se reúne com bancos antes de criticar lucro na TV. 
Folha de S. Paulo, 17 de agosto de 2006, Brasil, p. A7. 
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Na esteira dessa contextualização, não se quer dizer que a dimensão contingencial do 

cenário político em dado momento é suficiente para determinar o resultado de um julgamento 

adequadamente deduzido em gramática jurisdicional. Noutras palavras, a jurisdição 

constitucional não consiste em instância decisória informada por lógica político-partidária. 

Porém, a conjuntura nacional revela-se componente importante no desenvolvimento 

deliberativo da instituição em temáticas da dívida federativa. Na verdade, comunga-se nesse 

aspecto do conceito de “empreendedorismo jurisprudencial” formulado por Diego Arguelhes e 

Leandro Ribeiro, segundo o qual a ação individual de algum dos Ministros pode ser decisiva, 

além disso esse agir não se encontra limitado a formas típicas de influência presentes no 

pensamento constitucional, como simplesmente votar e agregar-se à corrente vencedora e 

vencida. Nesse campo, o uso de poderes individuais de controle da agenda do STF demonstra-

se mais relevante para o resultado deliberativo alcançado.395 No entanto, é inviável buscar-se 

fazer uma afirmação peremptória de causalidade. 

                                                      
395 “Há, nos últimos anos, uma série de estudos mapeando poderes que, alocados de maneira altamente 
descentralizada e individual dentro do STF, permitem que as preferências de uma minoria de ministros, ou no 
limite de um único ministro, sejam condição suficiente para alterar o status quo legislativo ou um posicionamento 
do tribunal – ou, em certas condições, para impedir a sua alteração mesmo diante de uma clara maioria interna 
(ARGUELHES; RIBEIRO, 2015; FALCÃO; ARGUELHES, 2017; ARGUELHES; RIBEIRO, 2018a, 2018b; 
ARGUELHES; HARTMANN, 2017). Entre esses poderes, está uma série de mecanismos de controle de agenda 
que estão à disposição de ministros individuais e que podem, inclusive, se sobrepor ao controle que o Presidente 
do STF tem sobre a pauta. Nesse sentido, por exemplo, ministros individuais podem pedir vistas de um 
processo e retê-lo em seu poder indefinidamente, na prática, aguardando, assim, uma eventual composição 
futura do tribunal (ou mudança de entendimento dos ministros atuais) que seja mais favorável à posição do 
ministro individual do que a maioria atual (ARGUELHES; HARTMANN, 2017). Ou, como relatores, 
podem igualmente aguardar uma composição ou momento mais favorável para liberar o processo para 
julgamento, inclusive em casos nos quais já concederam liminares monocráticas (ARGUELHES; RIBEIRO, 
2018b). Esses poderes não precisam ser formais. Podem resultar de comportamentos que, embora 
contrários ao previsto no regimento interno do tribunal, são suficientemente reiterados, sem risco de 
retaliação, para que seu uso estratégico por ministros individuais seja considerado de baixo custo 
(ARGUELHES; RIBEIRO, 2015).  
A história das transformações recentes da jurisprudência sobre MI no STF exemplifica justamente o uso deliberado 
de poderes individuais de agenda para ampliar, ainda que ao longo do tempo, o impacto da posição de um único 
ministro sobre a posição coletiva do tribunal. Em 2002, quando o MI chega ao tribunal trazendo pela primeira vez 
esse tema, o posicionamento que o STF veio a adotar em 2007 era claramente minoritário, como mostra o voto 
vencido do ministro Carlos Velloso. Naquele contexto e naquela composição, houve o pedido de vista do ministro 
Gilmar Mendes, que havia recentemente entrado no tribunal. Seu pedido de vista só foi devolvido em 2006, após 
uma grande reformulação na composição do tribunal. Os três últimos ministros indicados pelo regime se 
aposentaram em 2003 (ARGUELHES, 2014). Mais ainda, a liderança intelectual responsável pela jurisprudência 
restritiva do STF quanto ao MI, o ministro Moreira Alves, foi um dos que se aposentaram naquele ano. Podemos 
assumir que, caso o ministro Gilmar Mendes tivesse dado seu voto no MI 670 no final de 2002 ou início de 2003, 
sua posição não teria prevalecido.  
A ação individual de Gilmar Mendes, controlando o timing do posicionamento do tribunal sobre o tema, foi uma 
condição necessária para a mudança de posição do STF alguns anos depois? Não é possível ter uma confirmação 
categórica quanto a isso.” (RIBEIRO, Leandro Molhano; ARGUELHES, Diego Werneck. Nem evolução, nem 
renascimento? Contingência e captura corporativa em três décadas de mandado de injunção. In: Revista de 
Informação Legislativa, ano 55, n. 219, p. 103-132, jul./set. 2018, p. 117-118, grifos nossos) 
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Outra mirada agora para a política sul-rio-grandense se faz necessária para entender o 

litígio federativo relacionado ao Banrisul. Em dissertação de Decotelli,396 há argumentos de que 

o banco estadual correspondia ao principal agente financeiro do Estado do Rio Grande do Sul, 

realizando desde recolhimentos dos tributos estaduais e transferências aos municípios até  

pagamento de fornecedores do ente estadual e pagamento da folha de salários do funcionalismo, 

sendo que, em 2006, a unidade constituinte era o 4º maior PIB estadual, atendendo a 70% da 

população gaúcha.397 O tema da privatização do Banrisul ocupa a atenção dos postulantes ao 

Governo estadual em todos os pleitos,398 a começar em 1998, quando não teve êxito o primeiro 

mandatário local (Antônio Britto – PMDB), que possuíra condições de reeleger-se e entendia 

pela transferência do controle acionário, tendo assumido a cadeira um sindicalista bancário 

(Olívio Dutra – PT), revertendo a tendência por privatizar a instituição financeira. Por força da 

Emenda 31/2002 à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, atualmente o art. 22, § 2º, da 

Carta estadual dispõe ser necessária consulta popular, sob a forma de plebiscito, para que se 

proceda a alienação ou transferência do controle acionário do Banrisul. Igualmente, Dutra não 

se reelegeu, tendo assumido Germano Rigotto (PMDB). Apesar de a agremiação política 

retornar ao poder, não se voltou à intenção de privatizar, restando famoso o discurso do 

mandatário local na posse da nova diretoria do banco estadual: “O Banrisul é um banco estatal. 

E nós o queremos estatal (...). O Banrisul não é nem pode ser um banco qualquer, ou um banco 

como qualquer outro”.399 

A judicialização da dívida federativa funcionalizou-se como estratégia política, como 

se depreende de entrevista, no Palácio Piratini, do governador de RS, em 4 de maio de 2004, 

seguida de sua presença, no dia seguinte, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 

Federal para aportar reclamos ao comportamento fiscal centralizador da União, visto que esta 

                                                      
396 A obra foi envolta em polêmica às vésperas da posse do autor no cargo de Ministro da Educação em 2020 a 
partir de reportagem da Folha de São Paulo na qual foi identificada diversas coincidências entre o trabalho 
acadêmico e relatório, seja com pesquisas anteriores de outrem, seja de um relatório da Comissão de Valores 
Mobiliários: REZENDE, Constança. Ministro da Educação copiou ao menos 4 trechos de outras monografias em 
metrado. Folha de S. Paulo, 27 jun.  2020. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/06/ministro-da-educacao-copiou-ao-menos-4-trechos-de-outras-
teses-em-mestrado.shtml. Acesso em: 28 fev. 2021. 
397 SILVA, Carlos Alberto Decotelli da. Banrisul: do PROES ao IPO com governança corporativa. 2008. 
Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) – Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio 
Vargas, Rio de Janeiro, 2008. p. 65. 
398 A título exemplificativo, confira-se o último prélio eleitoral de 2018: OLIVEIRA, Rosane de. Banrisul está no 
centro da eleição. Gaúcha Zero Hora, 03 de maio de 2018. Disponível em: 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/rosane-de-oliveira/noticia/2018/05/banrisul-esta-no-centro-da-eleicao-
cjgr68ce402ci01pazyklmdkd.html. Acesso em: 28 fev. 2021. 
399 RIO GRANDE DO SUL. Leia a íntegra do discurso do governador Germano Rigotto no ato de posse do 
Banrisul. Imprensa, 27 de março de 2003. Disponível em:  https://estado.rs.gov.br/leia-a-integra-do-discurso-do-
governador-germano-rigotto-no-ato-de-posse-do-banrisul. Acesso em: 28 de fevereiro de 2021. 
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concentraria 74% da carga tributária mediante as contribuições sociais e o descumprimento dos 

acordos intergovernamentais firmados, especialmente a compensação financeira pelas perdas 

do ICMS-exportação. Portanto, caso não houvesse entendimento com o governo federal, o 

caminho institucional seria recorrer ao STF e que o Tribunal decidisse o que deveria o ente 

estadual pagar ou não para a União. Então, na lógica do governador, a judicialização do tema 

não representaria rompimento contratual, porém significaria, muito provavelmente, mediante 

decisão judicial, redução do ônus mensal do Estado com a dívida federativa.400 À época, existia, 

na Assembleia Legislativa gaúcha, uma CPI sobre a crise financeira do ente estadual, onde se 

descobriu que, na verdade, o Estado comprometera em média 0,79% da RCL com o PROES de 

1998 até 2005, já que, até o primeiro semestre do último ano, a instituição financeira teria 

repassado R$ 563 mi na forma de dividendos, e a unidade sul-rio-grandense teria pago um total 

de R$ 942 mi à União.401 Noutro giro, temporais e inundações acometiam os municípios do 

Estado, sendo o Banrisul necessário para aportar auxílio financeiro na oportunidade, além de o 

banco estadual registrar o maior lucro da sua história no primeiro semestre de 2005 (R$ 174 

mi) e patrimônio líquido de R$ 1,1 bi. 

Em resumo, ao longo do ano, entre o ajuizamento da AC 282 no STF e o pedido de 

pauta da medida cautelar pelo Ministro Ayres Britto de um lado e, de outro, entre o início e a 

conclusão do julgamento, o cenário político nacional não remanesceu estático. Feita essa 

digressão conjuntural, retorna-se para a análise jurídica dos argumentos expostos na demanda 

judicial. O Quadro 15, a seguir, sintetiza, o julgamento. 

                                                      
400 “O governador reiterou disposição de questionar no Judiciário o problema da dívida, caso não haja 
entendimento com o Governo Federal. Estamos preparando, sim, recursos ao Supremo Tribunal Federal tanto com 
relação à dívida como com relação às perdas do Estado nas exportações e naquilo que a União deve e tem que 
pagar ao Rio Grande do Sul. Vamos buscar o STF, informou. Já solicitei à Procuradoria Geral Estado a realização 
de todos os estudos para serem levados ao Supremo Tribunal Federal (STF). Que o Supremo defina, então, o que 
temos e o que não temos que pagar para União. Tenho certeza que se levarmos ao Supremo, não havendo 
entendimento com o Governo Federal, não romperemos contrato, mas vamos reduzir o que o Estado paga 
mensalmente à União, previu. Não há um prazo definido para ação. Quando a Procuradoria concluir o trabalho, 
vamos definir o momento de ingressar no Supremo, observou. De acordo com o governador, um exemplo de 
cobrança indevida é o dinheiro depositado no Banrisul pelo programa de saneamento dos bancos estaduais, o 
Proes. Esses recursos deveriam estar incluídos nos 13% a serem pagos à União, mas está fora. A mesma distorção 
vem penalizando o Rio Grande do Sul com as exportações, afirmou Rigotto. Não é possível continuar perdendo 
pela competência, eficiência e por ser o maior Estado exportador per capita do Brasil. Por isso, acredito que a 
população do Rio Grande do Sul estará ao lado do governador amanhã em Brasília.” (RIO GRANDE DO SUL. 
Rigotto será o primeiro governador a falar no Senado sobre a crise nas finanças dos estados. Imprensa, 04 de maio 
de 2004. Disponível em: https://estado.rs.gov.br/rigotto-sera-o-primeiro-governador-a-falar-no-senado-sobre-a-
crise-nas-financas-dos-estados. Acesso em: 28 de fevereiro de 2021. 
401 ASSEMBLEI LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Estado compromete, em média, 
0,79% da receita com pagamento do Proes. Agência de notícias, 19 de agosto de 2005. Disponível em: 
http://www.al.rs.gov.br/agenciadenoticias/destaque/tabid/855/IdMateria/118691/Default.aspx. Acesso em: 28 de 
fevereiro de 2021. 
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Quadro 15 - Ficha de julgamento da AC 282402 

AC 282 

Relator Ayres Britto 
Autor/Requerente Estado do Rio Grande do Sul 
Réu/Requerido União 
Protocolo 31.05.2004 
Ação 29.06.2005 e 17.08.2006 (sessões plenárias) 
Ato impugnado Art. 5º, §2º, da MP 2.192/2001 

Exposição 

a) o Estado do Rio Grande do Sul aderiu ao PROES, a submissão do Banrisul 
a processo de saneamento com auxílio federal, porém decorridos dezoito 
meses da adesão o governador escolheu dentre as duas linhas programáticas 
manter o controle acionário do banco estadual. Como consequência, à luz do 
art. 5º, §2º, da MP 2.192/2001, a decisão autorizou o governo federal a 
desconsiderar as prestações devidas pelo ente estadual no âmbito do PROES 
do cálculo do limite de comprometimento máximo das contas públicas desta 
unidade constituinte previsto no PAF. Em face disso, a Fazenda estadual 
judicializou a matéria, sob o fundamento de ofensa à isonomia federativa. 

Cabimento - arts. 102, I, “f”, CR/88 

Questões 
apresentadas 

Ofende a autonomia financeira de Estado-membro a diferenciação prevista em 
lei de tratamento federal em relação ao limite de comprometimento máximo 
das contas estaduais com os serviços da dívida federativa de acordo com a 
opção da unidade menor por manter ou não o controle acionário de instituição 
financeira oficial objeto de saneamento pelo PROES? 

Argumentação jurídica 

Autor/Requerente 

a) postula a inconstitucionalidade da exigência legal de que o pagamento de 
sua dívida pública para com a União, decorrente do PROES, não possa ser 
limitada ao comprometimento máximo das contas estaduais com encargos da 
operação prevista no PAF (13% da RLR); 
b) defende a correção de interpretação sistemática do art. 5º da Lei 9.496/1997 
(PAF) com a cláusula quinta do contrato 14/98/STN/COAFI, de maneira a 
possibilitar a inclusão dos valores devidos no PROES no limite do PAF, apesar 
da decisão do ente estadual de manter banco oficial no erário. Isso porque a 
aplicação da literalidade do art. 5º, §2º, da MP 2.191/2001 ocasionaria ruptura 
da isonomia entre os Estados, ofendendo o princípio federativo. Em suma, 
alega que lhe foi imposta penalidade correspondente a 2% da RLR, em razão 
de sua legítima escolha de não privatizar o Banrisul; 
c) formula reclamos mais genéricos sobre o comportamento não cooperativo 
da União, ao optar pelo incremento da carga tributária via tributos não 
compartilhados, ao passo que o autor percebe vultosas dificuldades 
financeiras, o que atenta contra sua autonomia constitucional. 

PGR 
Extinção da ação, sem resolução do mérito, por entender inadequada a via 
eleita. 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 

  

                                                      
402 Impende o registro de que a ficha de julgamento relativa à AC 282 está menos completa quando comparada ao 
padrão adotado nas demais demandas judiciais analisadas. Isso porque não houve a digitalização de nenhuma das 
peças processuais relativas ao feito, assim como não foi possível acessar os autos físicos do processo em 
decorrência das medidas de isolamento social percebidas desde março de 2020 no âmbito do STF. 
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Na corrente minoritária composta pelo Relator, acolheu-se o argumento do autor, ao 

fundamento da inconstitucionalidade do art. 5, § 2º, da indigitada MP. No entanto, a pretexto 

da provisoriedade da medida cautelar pleiteada, aos olhos do julgador, não se demonstraria 

necessário declarar a nulidade do dispositivo, mas somente afastar sua aplicação. A despeito de 

compreender o apelo retórico de conceder o pleito estadual sem desestruturar o programa 

federal, a operação não comporta melhor apuro lógico, como se extrai da Súmula Vinculante 

10 do STF: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário 

de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

Ultrapassado esse ponto, o que no julgamento traduziu-se em rejeição de preliminar 

suscitada pelo Parquet,  o Ministro Ayres Britto afirmou sua convicção pela “aparência de 

inconstitucionalidade” do dispositivo legal em relação ao parâmetro constitucional atinente à 

autonomia política dos Estados-membros. Isso porque seria dado a este admitir acréscimo 

obrigacional em razão de decisão política legítima do ente federado, consistente em atuar no 

sistema financeiro nacional, de maneira a promover o desenvolvimento econômico regional. 

Apesar de reconhecer a assistência técnica e financeira prestada pelo ente central na espécie, 

lembrou que a União também a prestou para os bancos privados, na ordem de 3% do PIB. 

Assim, afastar os estados desse importante mercado, por meio de uma coerção disfarçada, seria 

o mesmo que monopolizar o setor econômico em torno da União. O periculum in mora restava 

caracterizado pela desproporção dos malefícios experimentados pelo autor na condução dos 

serviços públicos e dos eventuais sacrifícios gerados à União pelo tempo processual.  

 Somaram-se a esses argumentos os do Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de 

aplicar a teoria da imprevisão ao caso, bem como os do Ministro Eros Grau, no sentido de que 

se tratou de contratação coativa sem autêntica liberdade de agir dos Estados, assim não seria 

dado à União, ao atuar sobre a economia por ação de indução, prever uma medida entendida 

como impositiva às unidades em situação de fragilidade financeira. Ademais, para Grau, a 

indução econômica proposta seria inadequada, por não se dirigir a agentes do setor privado, 

mas a uma unidade federativa, e dela resultar o comprometimento na prestação contínua dos 

serviços públicos. 

No âmbito da corrente vencedora, o Ministro Joaquim Barbosa assentou premissa de que as 

condições do PROES foram amplamente favoráveis aos Estados, sendo justificável o incentivo 

à redução da presença estadual no setor bancário. Mantidas a adesão facultativa ao programa 

de saneamento bancário – a despeito de reconhecer, em seu voto, que empiricamente a maioria 

dos entes elegíveis o aderiram – e a possibilidade de as instituições oficiais restarem sob 
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controle estadual, ficariam afastados, em exame preambular, argumentos em favor do 

reconhecimento, pelo STF, da violação da autonomia estadual no caso. Para o Vistor, a União 

poderia adotar, como critério definidor de política econômica federativa, a manutenção do 

controle acionário dos bancos estaduais, de maneira a fomentar os objetivos de programa 

administrativo-econômico, isto é, a redução da presença das unidades estaduais no setor 

bancário. Além disso, em sua compreensão, os estados beneficiados tiveram ciência prévia das 

obrigações do PROES, conhecendo de antemão as duas linhas programáticas preconizadas pela 

legislação federal. Afastada a plausibilidade do direito, Barbosa também recusou a presença de 

dano irreparável pela demora no provimento da tutela jurisdicional, com base na constatação 

de que a ação somente foi ajuizada em 2004, ao passo que as avenças, celebradas em 1998. 

De forma aparteada, nota-se o voto da Ministra Cármen Lúcia, porque, além de fazer um amplo 

excurso sobre o seu modo de compreender o processo histórico recente de endividamento 

estadual, em quase tudo dialogou, na sua fundamentação, com as premissas da corrente vencida, 

v.g. ao afirmar o peso desproporcional da dívida sobre os governadores que não concorreram  à 

sua formação e ao evocar sua experiência pretérita como Procuradora-Geral do Estado de Minas 

Gerais. No entanto, acompanhou, no resultado, a corrente vencedora, pelo indeferimento da 

cautelar. Logo, concluiu pela impossibilidade de deferir, em sede cautelar, o pleito do Estado 

do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que conclamou por uma saída imediata para o 

problema do endividamento público subnacional, ratificando, em aparte anterior, sua convicção 

pessoal de que o problema brasileiro era tentar prover um jeitinho, ao contrário de dar-se um 

jeito (presume-se estrutural) nas situações institucionais. Em réplica, o Ministro Vistor 

defendeu que nem sempre a via judicial é apropriada para “se dar jeito” nas coisas. De nossa 

parte, concordamos com ele nesse ponto.  

O Quadro 16, a seguir, sintetiza, o julgamento. 
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Quadro 16 - Ficha de julgamento da AC 282 

AC 282403  

Redator do acórdão Ministro Joaquim Barbosa (Vistor) 
Publicação DJ 15.06.2007 
Votação 6 x 4  
Ausência Ministro Celso de Mello 
Resultado Indeferimento do pedido 

Corrente Vencedora 
Ministros Joaquim Barbosa, Sepúlveda Pertence, Gilmar Mendes, Cezar 
Peluso, Cármen Lúcia e Ellen Gracie (Presidente) 

Razões de decidir 

a) considerando ser facultativa a adesão ao PROES e remanescer a faculdade 
por manter estatal o banco estadual resgatado pela União, não houve violação 
à autonomia estadual pela MP 2.192/2001; 
b) é legítima a adoção pela União do objetivo de reduzir a presença estadual 
no setor bancário, por isso a decisão de não privatizar banco estadual possui 
aptidão para fundamentar critério distintivo de tratamento federal em sede de 
política econômica; 
c) o periculum in mora no caso não seria plausível, porque a renegociação da 
dívida federativa ocorrera em 1998, ao passo que a ação cautelar somente foi 
ajuizada em 2004. 

Corrente Vencida 
Ministros Ayres Britto (Relator), Ricardo Lewandowski, Eros Grau e Marco 
Aurélio. 

Razões de decidir 

a) existe aparência de inconstitucionalidade no art. 5º, §2º, da MP 2.192/2001, 
à luz da autonomia constitucional do Estado federado, vez que este 
experimentou acréscimo em suas obrigações creditícias para com a União 
unicamente por realizar opção legítima de manter o controle acionário do 
Banrisul; 
b) a demora da prestação jurisdicional a ser perfectibilizada em futura ação 
cível originária corre de maneira desproporcional em desfavor do Estado autor, 
dado que compromete a prestação de serviços públicos essenciais pela unidade 
estadual. 

                                                      
403 “EMENTA: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CÍVEL 
ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. ART. 102, I, L, DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL. 
PACTO FEDERATIVO. PROGRAMA DE REDUÇÃO DA PRESENÇA DO ESTADO NO SETOR 
BANCÁRIO (PROES). MEDIDA PROVISÓRIA 1.612-21/1998 (ATUAL MEDIDA PROVISÓRIA 2.192-
70/2001). MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ENTIDADE FINANCEIRA COM O ESTADO-MEMBRO. 
NÃO-INCLUSÃO DOS PAGAMENTOS PERIÓDICOS NO LIMITE DE COMPROMETIMENTO DA 
RECEITA LÍQUIDA REAL (RLR). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ALEGADA 
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, 18 E 19, III, DA CONSTITUIÇÃO. Pedido de concessão de medida cautelar, para 
inclusão do valor de pagamento periódico das operações de crédito firmadas no âmbito do Programa de Redução 
da Presença do Estado no Setor Bancário (Proes) no limite de comprometimento da Receita Líquida Real (RLR). 
Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, sem prejuízo do exame da matéria de fundo 
por ocasião do julgamento de mérito de eventual ação cível originária. Ação cautelar julgada improcedente.” (AC 
282, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 
17/08/2006, DJe-037  DIVULG 14-06-2007  PUBLIC 15-06-2007 DJ 15-06-2007 PP-00019 EMENT VOL-
02280-01 PP-00001) 
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AC 282403  

Razões laterais 

a) CB: o resgate federal promovido pelo PROES não acarreta em legitimação 
do arranjo federativo proposto pela MP 2.192/2001, porque a União possuía o 
dever de estabilizar o sistema financeiro nacional e assim o fez também em 
relação ao setor privado via PROER; 
b) RL, ERG e CB: aplica-se ao contrato da dívida federativa, decorrente do 
PROES e do PAF, a teoria da imprevisão, pois houve mudanças substanciais 
nas condições fático-normativas originárias à avença; 
c) ERG: mostra-se inadequada ação federal sobre a economia desejosa de 
indução econômica dos entes estaduais, dado que a medida não se dirige ao 
setor privado, e sim a um ente federativo; 
d) ERG e CL: a renegociação da dívida federativa não representou autêntica 
liberdade de agir dos entes menores, demonstrando-se coativa na prática, seja 
porque a alternativa de não contratar mostrara-se muito danosa ao Estado 
devedor, seja pelo fato de inexistir uma horizontalidade sinalagmática de 
posições jurídicas entre a União e os Estados. 

Fonte: elaboração própria com base no inteiro teor do acórdão publicado no DJ. 

 Na verdade, conjuntamente com as compreensões ideológicas dos Ministros a seguir 

salientadas, a afirmação da imperatividade de resolver-se a problemática do crédito público 

interno gozado pelos estados bem representou os limites das capacidades da jurisdição 

constitucional em endereçar questões macroeconômicas. Ressalvadas outras estruturas de 

decisão e de processo constitucional ou a adoção de ambições menos singelas relativas à 

intervenção judicial nessa matéria, entende-se ser muito dificultosa a atuação do juiz 

constitucional nessas hipóteses, ou seja, que não recaia em soluções federativas simplistas para 

problemas nacionais complexos. No particular, as proposições basearam-se  ou (i) na 

conclamação, sem lastro em ideias concretas, às instâncias políticas resolverem, de uma vez 

por todas, a problemática da dívida pública federativa, considerada renitente, com a urgência 

devida, ou (ii) na omissão que se traduz na assertiva de insuficiência ou inadequação do PAF, 

o que indicaria um horizonte jurídico mais seguro para a decisão do Tribunal, isto é, chancelar 

a constitucionalidade do programa legal, simultaneamente – de forma, em certa medida, 

paradoxal, a solução apontaria para sua própria falta de expertise técnica no tema.404 A 

                                                      
404 Esse ponto é particularmente notável no debate a seguir transcrito: “O SENHOR MINISTRO EROS GRAU 
(...) No momento, a única solução encontrada – a mim parece, posso estar equivocado – é conceder a medida 
cautelar. 
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) – Que não terá consequências irreversíveis, porque é uma 
cláusula contratual que prevê, ao final, refinanciamento da dívida. 
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU – Se alguém tem outra solução, que esteja a nosso alcance, posso aderir. 
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Não me arrisco nas águas tumultuosas da matemática 
financeira. A meu ver, com essa explosão do montante da dívida, a solução terá de ser muito mais radical do que 
simplesmente parcelá-la em 120 meses, ao final. 
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU – É, Ministro. Mas essa é a solução que a ordem jurídica dá, coloca a sua 
disposição. 
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Dá, Ministro?” 
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propósito, tende-se a conceber esse dilema como uma aporia (por definição, um paradoxo) da 

macrolitigância financeira da dívida pública federativa. 

 Igualmente, a ação cautelar em questão mostrou-se terreno fértil para a explicitação de 

orientações mais gerais sobre, por um lado, a relação entre o Estado brasileiro e a economia de 

mercado, o que Adriano Pilatti concebeu como um conflito entre progressistas e conservadores 

já existente ao tempo da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988405 e ora expresso em 

gramática da jurisdição constitucional,406 e, por outro, entre posturas mais estadualistas ou 

unionistas, sob o pretexto de imputar a responsabilidade financeira, ou melhor, a culpabilidade 

a alguma esfera governamental,407 diante da situação insustentável das finanças estaduais. 

                                                      
405 PILATTI, Adriano. Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e regras do 
jogo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, passim. 
406 Na população de julgados analisados nesta pesquisa, não houve caso em que essa disputa valorativa se mostrou 
mais explícita. Na corrente vencida, colhe-se nas palavras de (a) Ayres Britto (“Nessa contextualização histórica, 
também não se pode perder de vista que a privatização dos bancos oficiais – há uma privatização em massa – 
surgiu na crista da onda de um neoliberalismo feroz”), (b) Marco Aurélio (“O Estado sempre estivera e continua 
estando com um pires na mão junto à União. A centralização aqui verificada no Brasil é incrível, comprometendo 
a federação.”), (c) Ricardo Lewandowski (“Dentro desta visão, desta absoluta falta de controle que têm os Estados 
sobre as condições macroeconômicas às quais ele está submetido, entendo estar presente o fumus bonus juris (...) 
Portanto, também, não vejo risco de dano irreparável da União, de uma subversão total da ordem 
macroeconômica”) e (d) Eros Grau (“Sabemos perfeitamente que quem está sob uma situação de dominação tem 
a vontade restringida. É só isso. Os Estados estavam.” Mais à frente, na outra dimensão do conflito: “A experiência 
do PROER – expressão marcada por uma determinada ideologia, digamos assim, essa coisa do neoliberalismo – é 
expressiva de proteção conferida pelo Estado ao setor financeiro privado”). Os Ministros da corrente vencedora 
também explicitaram visão de mundo oposta, como se depreende em manifestações de (a) Joaquim Barbosa 
(“lembraria que crises financeiras no Brasil, decorrentes de anarquia na gestão de bancos oficiais, antecedem não 
só a república como a própria Independência do Brasil”), (b) Gilmar Mendes (“Esses Estados tinham caído na 
ciranda financeira por não terem sequer controle da sua dívida”), (c) Sepúlveda Pertence (“agora, que as 
dificuldades decorrentes desse pacto para manter o que o eminente Ministro-Relator chama de uma ‘opção política 
legítima’ do Estado-membro, possa ele querer a soma de felicidades (...) de ficar com o estímulo do limite e manter 
a sua opção política, que tem um custo financeiro”), (e) Cezar Peluso (“começaria por dizer – é um fato público 
e notório – que a origem da crise financeira dos Estados – a qual serviu como ambiente para assinatura desse 
contrato (..) não chegaria a dizer que se trata de uso demagógico de certas instituições, mas, certamente, de uso 
político-partidário, no sentido mesquinho da palavra, como agências emissoras para financiamento de projetos de 
governadores do Estado e de projetos políticos-partidários – mas da falta de seriedade na gestão da coisa pública”) 
e (f) Cármen Lúcia (“Os Bancos estaduais constituíam e negavam escoadouro de recursos públicos em 
decorrência, em geral, de má administração”), embora no movimento, já analisado nesta seção, aportou 
concordância com a corrente vencida quanto à questão de fundo, obstada por razão processual (“Isso não altera a 
condição de que os Estados foram obrigados – não há outro nome -, porque isso foi dito aos Procuradores que, 
naquela ocasião, atuavam nesse sentido, ou seja, é fazer ou fazer (...) Não é dispor de condições, mas essas dívidas 
se tornam depois impagáveis: quanto mais se paga, mais se deve”). Ou seja, nesse contexto somente a então 
Ministra Presidente Ellen Gracie furtou-se a emitir juízo de valor nessa querela, ao limitar sua manifestação na 
convergência de sua posição à divergência, por já possuir voto na matéria, quer-se acreditar que se trata da AC 6 
do Rio de Janeiro, pois a Presidente não juntou aos autos voto escrito, tampouco se pronunciou no curso de apartes 
e de deliberações no Pleno. 
407 A intensidade do impasse nessa questão instaurada no colegiado, somente resolvido por votação majoritária, 
reflete-se no seguinte debate caracterizado pela marcação de posições antagônicas: “O SR. MINISTRO CARLOS 
BRITTO (RELATOR) – Essa elevação de 13% para 15% asfixiou financeiramente o Estado do Rio Grande do 
Sul. 
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Sim, mas por culpa do Estado. 
O SR. MINISTROS CARLOS BRITTO (RELATOR) – Não, não é por culpa do Estado. 
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Sim, por culpa do Estado.” 
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Pode-se resumir esse confronto mediante as teses antagônicas da dominância federativa da 

União pela via do direito financeiro formulada pelo Ministro Eros Grau vis-à-vis a de anarquia 

estadual em matéria bancária exposta pelo Ministro Joaquim Barbosa. No entanto, compreende-

se que essa discordância axiológica referiu-se a questões de fundo ainda mais abrangentes, 

como se pôde perceber em argumentação lateral e aparteada a respeito dos méritos ou deméritos 

da Lei de Responsabilidade Fiscal entre os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e 

Cezar Peluso.408 

De todo modo, constata-se também, pelas constrições retóricas do discurso judicial, que 

se pretende dotado de uma racionalidade deliberativa especial, a intenção de alguns Ministros 

de naturalizar conceitos por si utilizados ou visões de mundo, conforme tese de José 

Rodriguez,409 como fatos ou dados incontestáveis.410 Outro expediente argumentativo foi tentar 

conferir uma roupagem mais formal a esse dissenso valorativo, por meio de referências a 

questões de índole processual (requisitos da tutela liminar e da adequação da via eleita para 

impugnar a constitucionalidade de MP) ou a técnicas de argumentação jurídica mais em voga 

(princípio da proporcionalidade).411 

                                                      
408 “O SR. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – É fato notório que a União vai criando, alterando, 
unilateralmente as condições originais do contrato. E um exemplo claro disso é a lei de responsabilidade fiscal, 
que é superveniente e alterou completamente gestão orçamentária e financeira dos Estados. 
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – A lei de responsabilidade fiscal tem, exatamente, como escopo 
criar um mínimo de responsabilidade na gestão. 
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Tem como escopo restituir a seriedade.” 
409 “Quando pensam sobre um caso concreto, os juristas estão mais preocupados em apresentar suas opiniões 
pessoais sobre o problema que têm diante de si do que em demonstrar analítica e racionalmente a correção da 
solução que defendem (...) De outra parte, ao refletirem abstratamente sobre o direito, os juristas tendem a 
naturalizar os conceitos de que se utilizam, apresentando-os como a única solução possível para o problema que 
os ocupa, utilizando, para este fim, uma grande quantidade de argumentos de autoridade.” (RODRIGUEZ, José 
Rodrigo. Como decidem as cortes?: para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013. p. 14) 
Em verdade, a correspondência é parcial, porque seria o presente caso uma discussão sobre um caso concreto no 
qual os Ministros buscaram naturalizar os conceitos que se utilizam. 
410 Por ser significativo desse ponto, confira-se réplica do Ministro Eros Grau a comentário do Ministro Gilmar 
Mendes de que seria demasiado grave e simplista, a demandar pesquisa aprofundada, a afirmação de que 
decorreriam dos contratos da dívida todas as mazelas incidentes sobre as finanças estaduais: “Estou diante de um 
fato. Eu o considerei. Aqui apreciamos não apenas os textos – e sempre o digo -, mas também os fatos. A minha 
compreensão dos fatos é a de que há uma crise. A essa altura não importa saber quem é culpado pela crise e sim 
darmos a ela uma solução, conforme propôs a Ministra Cármen Lúcia.” 
411 Considera-se que o ponto ficou nítido no seguinte argumento do Ministro Ayres Britto no contexto de uma 
parcela do julgamento particularmente tumultuada por sucessivos apartes de distintos julgadores: “Ministro, 
quando temos de optar entre prestigiar um e outro valor constitucional: um seria de competência da União, para 
intervir no sistema financeiro e conduzi-lo etc., e outro que seria autonomia dos Estados-membros e o auto governo 
do Rio Grande do Sul. Em verdade, quando o impasse em que nos colocamos é entre dois valores constitucionais, 
a nossa decisão ganha contornos de uma delicadeza incomum, porque, em última análise, por paradoxal que pareça 
temos de optar entre o certo e o certo, porque se de um lado se optar numa direção... [interrompido pelo Ministro 
Sepúlveda Pertence no que argumenta pela inevitabilidade do Estado intervencionista produzir resultados 
centralizadores] (...) Diante desse impasse, poderíamos aplicar o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, 
de cujo domínio dá exuberantes demonstrações o Ministro Gilmar Mendes, raciocinando da seguinte maneira: o 
deferimento da cautelar provocará mais danos, mais estragos ao ordenamento jurídico, ou justamente o contrário?” 
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Tirante essas análises de conteúdo das mensagens passadas neste interessante debate, 

reputa-se também relevante referenciar as argumentações em torno do equilíbrio federativo, 

uma vez que ocorreu uma problematização notável no que diz respeito à igualdade entre os 

membros dessa associação territorial, sobretudo o tratamento conferido pelo governo federal 

aos entes subnacionais. A despeito de não parecer ter sido decisivo na questão, é possível 

sumariar as posições sobressalentes na disputa judicial pela prevalência da dimensão vertical 

(União e a classe dos Estados) ou horizontal (estados adimplentes e estados endividados). Em 

específico, encontra-se, nas manifestações dos Ministros Sepúlveda Pertence e Cezar Peluso, a 

afirmação da isonomia em termos de justiça contratual por meio de um critério de 

comutatividade, ao passo que, para os Ministros Ricardo Lewandowski, Ayres Britto e Eros 

Grau, seriam mais relevantes as modificações das condições originárias avençadas, resumíveis 

na assertiva de Grau, segundo a qual: “por mais estranho que possa parecer, rever um contrato 

é, ainda, respeitá-lo”.  

Ainda em termos de equilíbrio federativo, na questão da homogeneidade ou 

heterogeneidade das situações fiscais dos distintos Estados, verificou-se, no pensamento do 

Ministro Sepúlveda Pertence, argumento ad terrorem, no sentido de que a decisão do STF não 

poderia cingir-se à “brava terra gaúcha”. Por sua vez, a Ministra Cármen Lúcia insistiu, algumas 

vezes, na ideia de que, apesar de as dificuldades experimentadas pelo Estado do Rio Grande do 

Sul serem mais críticas, a distorção federativa atinente ao endividamento público subnacional 

era extensível a todos os entes estaduais, referindo-se exemplificativamente ao Estado de Minas 

Gerais, à luz de conhecida familiaridade da juíza decorrente de sua experiência profissional 

prévia à judicatura. Lado oposto, a argumentação do Ministro Marco Aurélio partiu de premissa 

fundada na excepcionalidade do caso sul-rio-grandense, seja quando formulou questão de 

ordem para deferir incidentalmente tutela liminar, seja para asseverar não caber “potencializar 

o efeito dominó a ponto de chegar-se ao afastamento do poder de cautela, próprio e ínsito ao 

Judiciário”. Sendo assim, quanto ao último ponto, reiterou que somente quatro estados teriam 

optado por remanescer com o controle de seus bancos, sendo singular a situação do autor nesse 

grupo reduzido. 

Nada obstante tenha se tomado a AC 282 como caso referencial para a discussão do 

tema desta subseção, o que se justifica pela robustez do debate plenário, não se cuida de 

demanda isolada no que se busca discutir a igualdade federativa atinente às condições de 

refinanciamento das dívidas estaduais. Caso igualmente interessante foi a AC 549, de relatoria 

do Ministro Carlos Velloso, sucedido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, porquanto se 

cuidou também dos limites para comprometimento das contas públicas estaduais para com o 
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serviço da dívida. Protocolada ao fim de 2004, com julgamento iniciado em 2006, mas 

concluído somente em novembro de 2009 por razão de pedido de vista,  teve resultado favorável 

ao Estado de Alagoas. 

Na AC 549, o ente autor também pretendia ver-se livre de qualquer retenção em suas 

receitas próprias ou transferidas pela União, ao passo que os entes controvertiam a respeito  de 

a limitação dos encargos financeiros em 15% da RLR referir-se ou não ao refinanciamento da 

dívida mobiliária alagoana fruto do art. 33 do ADCT. Isso porque a unidade estadual buscava 

travar no limite geral, ao passo que o governo federal entendia o segundo arranjo contratual por 

fora desse montante. Além da diferença da vigência contratual (uma o triplo da outra), a 

Fazenda estadual alegava ser a unidade com maior proporção de dívida pública pela RCL e, se 

vencedora a interpretação da União, teria quase um terço de seu fluxo de caixa comprometido, 

inviabilizando-se financeiramente. Posta as circunstâncias práticas, estivera em discussão 

instigante questão de direito intertemporal, ante a aplicação ou não da vedação ao 

endividamento intergovernamental pelo art. 35 da LRF ao contrato de refinanciamento da 

dívida mobiliária.  

Ao lado disso, houve intensa atividade tanto do Senado Federal, ao editar diversas 

Resoluções sobre a relação União e Alagoas, quanto do STF, porquanto, a rigor, o litígio 

iniciara-se em fevereiro de 1999, exatamente no mesmo contexto da contenda política entre 

FHC e Itamar Franco, na primeira reeleição da redemocratização. No dia 5 desse mês, a 

imprensa informava que a União houvera bloqueado o ICMS de Alagoas, via BB e CEF, com 

a intenção de saldar dívida de R$ 21,5 mi, referentes a seis parcelas inadimplidas. Logo, eram 

objeto de bloqueios, além de Minas Gerais e Alagoas, Rio Grande do Sul e Goiás. Como parecia 

ser o padrão, o governador alagoano Ronaldo Lessa politizou o debate, ao vincular a posição 

da União como uma submissão ao FMI, apontar a suspensão dos pagamentos ao funcionalismo, 

à segurança pública e aos fornecedores de remédios a hospitais, além de ameaçar recorrer ao 

STF.412 A ameaça concretizara-se na Pet 1.662, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 

08.02.1999. Ocorre que, também nesse caso, o ente alagoano conseguiu sair-se melhor em 

relação a Minas Gerais, porque lhe foi deferida medida cautelar um dia depois.  

Na sessão plenária de 30 de agosto de 2000, o agravo regimental foi apregoado. Antes 

disso, intentou-se verificar se houve perda de objeto, na medida em que o Estado alagoano 

voltara a pagar a dívida. A comparação com o caso de Minas Gerais era evidente, conforme 

proposto pelo Ministro Moreira Alves, ao qualificar cláusula contratual como verdadeira 

                                                      
412 CIPOLA, Ari. Governador prevê caos social e “ingovernabilidade”. Folha de S. Paulo, 5 de fevereiro de 1999, 
Brasil. p. A4. 
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moratória de seis meses.413 A solução vislumbrada foi converter o julgamento plenário em 

diligência processual, de maneira a aferir se remanesceria alguma pendência obrigacional do 

ente estadual. Ao fim de novembro de 2000, sem a prestação de informações pelo governador, 

o Ministro Relator recolocou o recurso interno em pauta. Na troca de gestão da Presidência da 

Corte, o feito foi redistribuído ao Ministro Carlos Velloso e somente saiu de pauta em agosto 

de 2002, após homologada uma transação, com extinção do feito, em julho de 2002. Da decisão 

monocrática concessiva da cautelar, importa verificar que já se tinha controvertida a incidência 

ou não da limitação em 15% da RLR.414  

Na AC 549, tinha-se o mesmo governador reeleito e Presidente da República distinto. 

No relatório de gestão do Ministério da Fazenda do exercício de 2004, é possível verificar, 

pelos pareceres da PGFN e da Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros, presságios do 

litígio federativo que ocorreria a partir de consultas de maio a agosto de 2004.415 Portanto, a 

                                                      
413 Por ser representativo de ambas as posições, transcrevo diálogo no colegiado: “O SENHOR MINISTRO 
MOREIRA ALVES – A retroatividade significa que, em última análise, a União deu ao Estado uma verdadeira 
moratória, durante seis meses. assim, na realidade, isso não chega a ser propriamente uma retroação. 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Houve atraso, por uma questão política qualquer, 
pois o ideal teria sido a formalização do contrato de assunção imediatamente ao contrato de refinanciamento e à 
aprovação pelo Senado, que não estava em recesso. 
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES – Como se trata de cautelar preparatória de ação, haverá 
razoabilidade para se declarar nula essa cláusula? Percebo que V. Exa. ficou preocupado, sem dúvida alguma, com 
a situação do Estado. O problema é que, aqui, se trata de cautelar preparatória de ação principal. Quando estudei 
os casos relativos ao Estado de Minas Gerais, lembro-me de que os Estados querem manter o contrato na parte que 
lhes é favorável, mas não nas que lhes são desfavoráveis. 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Senhor Presidente, tendo em vista essa notícia da 
disposição em resgatar prestações vencidas com as demais prestações, não seria o caso de pedirmos informações 
ao Estado de Alagoas? 
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES – É melhor. 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Talvez haja até a perda de objeto da cautelar, muito 
embora, na prática, o provimento do agravo não resultará em uma eficácia maior para a União, porque o dinheiro 
que estava depositado já foi utilizado e já foi gasto, certamente, pelo Estado de Alagoas. 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Senhor Presidente, com essas considerações, 
proponho que se converta o julgamento em diligência a fim de que sejam solicitadas informações ao Estado de 
Alagoas.” 
414 “Daí transparecer extravagante o que se anuncia na inicial, ou seja, a transferência de recursos correspondentes 
à cota do Estado de Alagoas no Fundo de Participação dos Estados com o comprometimento de percentagem 
superior ao limite estabelecido, ou seja, os 15% mensais, deixando-o sem os recursos indispensáveis à almejada 
atuação e, portanto, à míngua.  
Vale frisar a ênfase dada ao citado limite. Acordou-se, para a hipótese de insuficiência do prazo de pagamento, 
considerado o valor total do débito e a satisfação de 360 (trezentas e sessenta) prestações, refinanciamento em 120 
(cento e vinte) parcelas mensais.  
3. Por tais razões, concedo parcialmente a liminar, limitando as transferências ao “dispêndio mensal de 1/12 (um 
doze avos) de 15% (quinze por cento) da Receita Líquida Real-RLR”. Oficie-se ao Banco do Brasil e à Caixa 
Econômica Federal, objetivando o respeito ao mencionado limite, a ser cumprido na totalidade das transferências, 
ou seja, considerados os dois estabelecimentos bancários.” 
415 “PARECER PGFN/CAF/No 669, de 14/05/2004 - Consulta. Secretaria do Tesouro Nacional. Estados de 
Alagoas e do Paraná. Operação de crédito vedada pelo art. 35 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 
Conveniência de se observar o disposto no art. 24 da Resolução no 43, de 2001, do Senado Federal. Caracterização 
de crime de responsabilidade e de ato de improbidade administrativa. Comunicação ao Ministério Público. 
(...) 
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ação cautelar preparatória de ACO restou protocolada em 3 de dezembro de 2004, contudo o 

Ministro Carlos Velloso instruiu o feito, com oitiva da União. A tutela provisória foi concedida 

um ano depois, em 15 de dezembro de 2005, sob o fundamento de que haveria plausibilidade 

nas alegações da Fazenda alagoana.416 Entre a decisão e sua publicação, no retorno do recesso 

forense de 2006, o Relator atingiu a idade-limite para permanência no serviço público em 19 

de janeiro de 2006. 

Seu sucessor, o Ministro Ricardo Lewandowski fora indicado pelo Presidente da 

República em 6 de fevereiro de 2006, tomando posse em 16 de março. Nesse meio tempo, a 

União interpôs agravo regimental. Em face do receio da inclusão do ente estadual nos cadastros 

restritivos de crédito, o novo Relator deferiu a extensão do provimento cautelar em 25.05.2006. 

Decisão contra a qual se moveu novo recurso interno. O Ministro Ricardo Lewandowski 

submeteu as tutelas liminares a referendo do Pleno em 11 de dezembro de 2006, prejudicando 

os agravos regimentais. Na sessão plenária de 14 de dezembro, as interlocutórias foram 

apreciadas pelo Plenário. Durante essas duas datas, o STF houvera deliberado em desfavor do 

Estado do Rio Grande do Sul quanto ao PROES e ao Banrisul, com julgamento concluso em 

agosto de 2006. Assim, se, antes, a comparação da unidade alagoana com o caso mineiro fora 

inevitável, agora o cotejo com a demanda gaúcha era natural. 

No voto condutor, o Relator seguiu o mesmo raciocínio de seu antecessor, isto é, de que 

a controvérsia sobre a possibilidade ou não de ser superado o limite de dispêndio mensal nas 

contas estaduais seria apreciada na ação principal, a ACO 798, também de sua relatoria, a qual 

                                                      

PARECER PGFN/CAF/No 1299, de 24/08/2004 - Estado de Alagoas. Consulta sobre a possibilidade de celebração 
de aditivo visando à manutenção do limite de 15% da Receita Líquida Real para pagamento da dívida de 
precatórios. Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre a 
União e o Estado de Alagoas, em 4 de maio de 2000, com fulcro na Lei no 9.496, de 1997. Pela impossibilidade.” 
(BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Relatório de Gestão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
Brasília: MF, 2005, p. 104-105 e 107). Por sua vez, a discordância aparece no relatório da decisão monocrática da 
AC 549: “Afirma que tal situação decorre da posição adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, segundo a qual os encargos do Estado relativos ao refinanciamento da 
dívida mobiliária não poderiam se beneficiar do limite de 15% (quinze por cento), sob pena de se ter por afastado 
o prazo contratual de 120 (cento e vinte) meses para o pagamento das referidas obrigações, o que seria vedado 
pelo artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal”. 
416 “O que se verifica é que o parágrafo primeiro da cláusula quinta, na forma do seu quinto aditamento, deixa 
expresso que a prestação mensal ‘corresponderá, pelo período de vinte e quatro meses contados a partir do mês 
em que forem obtidas integralmente as condições de eficácia de que trata a Cláusula Quarta deste contrato, ao 
limite de dispêndio mensal de 1/12 (um doze avos) de 15% (quinze por cento) da Receita Líquida Real.’  
É verdade que há os resíduos. Indaga-se se o acréscimo destes importaria superar o “limite de dispêndio mensal 
de 1/12 (um doze avos) de 15% (quinze por cento) da Receita Líquida Real”, inscrito no parágrafo primeiro da 
cláusula quinta que veio com o quinto aditamento.  
Esta é uma questão que melhor será examinada na ação principal já proposta. Aqui, cuidamos, apenas, de cautelar 
preparatória de ação cível originária, em que é bastante o fumus boni juris para o seu deferimento.” (BRASIL. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Cautelar 549, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, j. 15 
de dezembro de 2005, Publ. em DJ 02.02.2006) 
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fora proposta em agosto de 2005. Assim, focou seu raciocínio no periculum in mora, segundo 

o qual o Estado de Alagoas teria por comprometido um quarto de toda sua arrecadação. 

Os debates que se seguiram no Pleno ficaram muito mais centrados em uma questão 

processual, a saber, se a decisão monocrática do Ministro Relator poderia ser desafiada ou não 

por agravo regimental, haja vista a necessidade de sua submissão a referendo no colegiado. Até 

ali – e foi o que prevaleceu no caso concreto – entendia-se impossível o recurso interno, 

contudo, seis meses depois, essa orientação foi revertida na ADPF-AgR 79, de relatoria do 

Ministro Cezar Peluso, por estreita maioria de cinco a quatro, ausentes dois juízes, sendo o 

entendimento que vigora desde então. Ultrapassada a votação em sede preliminar, vencidos os 

Ministros Cezar Peluso e Eros Grau, o Ministro Gilmar Mendes introduziu a comparação entre 

os casos alagoano e o sul-rio-grandense. A partir disso, a corrente vencida na AC 282 buscou 

distinguir as hipóteses, enfatizando a inviabilização financeira do autor, ao passo que a corrente 

vencedora no julgamento anterior argumentou pelo perigo de discutir-se todos os contratos de 

dívida federativa.417 Com o impasse vislumbrado, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista dos 

autos. 

                                                      
417 “O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhora Presidente, não ia discutir essa questão, mas queria 
lembrar que, pelo menos em parte, ela suscita a lembrança de um tema anterior. Trata-se do caso do Rio Grande 
do Sul, no que diz respeito pelo menos não quanto à cautelar em CAUC e CADIN, mas quanto à redução de 
cláusulas contratuais e percentuais. Essa questão foi discutida e nós recusamos a cautelar no Plenário.  
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – Foi por maioria, não foi por unanimidade.  
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Era uma cautelar do Rio Grande do Sul em que se tinha uma 
proposta de revisão de contrato.  
A SRA. MINISTRA ELLEN GRACIE (PRESIDENTE) - No caso, pelo que diz o Relator, uma quarta parte da 
receita do Estado fica comprometida.  
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – Nessa sede de cautelar, eu não me 
animaria a permitir.  
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – A questão é que isso abre uma discussão sobre todos esses 
contratos de renegociação de dívida com os Estados. O presente caso envolve, inclusive, essa sistemática de 
precatório de um Estado que, de fato, passa por problemas seriíssimos de gestão há muito tempo e, por isso, sofreu 
toda essa operação de resgate.  
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – Não podemos criar uma paralisação dos 
serviços públicos. Quer dizer, se postergássemos essa decisão, esse exame mais verticalizado, para um segundo 
momento, no exame do mérito...  
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Isso será na ação civil originária.  
O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – No caso do Rio Grande do Sul foi pedido para que o Estado do 
Rio Grande do Sul não fosse apenado pelo fato de reter, de ficar com o Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul. Aqui é para efeito de inscrição no CADIN e no CAUC.  
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – Também para que se mantenha o contrato 
tal qual originalmente pactuado.  
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – É que eles fizeram termos aditivos.  
A SRA. MINISTRA ELLEN GRACIE (PRESIDENTE) - Que agravaram a situação de pagamento.  
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Em razão, certamente, de novas medidas e novos empréstimos, 
muito provavelmente.  
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Mas, o provimento cautelar do Ministro-Relator foi para esse fim 
exclusivo, determinar a União que se abstenha de incluir.  
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – Que se abstenha de promover qualquer 
retenção das quotas de fundo de participação.  
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O pedido de vista foi devolvido três anos depois, em 19 de agosto de 2009. Desta feita, 

votou por também referendar as liminares concedidas, por compreender que as hipóteses, de 

fato, eram distintas. Isso porque, na AC 549, haveria dúvida acerca dos critérios aplicáveis ao 

cálculo das prestações devidas pelo Estado de Alagoas à União, seja em razão das omissões 

originárias no contrato, turvando-se a certeza em razão de sucessivos aditivos, seja pelo volume 

de Resoluções senatoriais que versaram sobre o tema, a ponto de não se saber se a dívida 

mobiliária decorrente do estoque de precatórios pré-constitucionais integrava ou não o limite 

de dispêndio mensal. Sendo assim, por segurança, convergiu ao referendo da cautelar.  

Em seguida, novamente digno de interesse, há o voto da Ministra Cármen Lúcia, pois 

de sua manifestação decorreu que a AC 549 se diferenciava da AC 282, porquanto, na primeira, 

existia um problema de fluxo, ao passo que, na segunda,  uma impugnação direta da validade 

do contrato da dívida federativa, ou seja, cuidava-se de um problema de estoque.418 

A despeito da solução unânime pelo referendo da decisão liminar do Ministro Carlos 

Velloso de 2005, agora sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, tanto a AC 549 quanto a ACO 

798 terminaram extintas, sem resolução do mérito, em março de 2016, porque houve perda de 

objeto, haja vista que o contrato de refinanciamento da dívida mobiliária se extinguiu em 2012. 

                                                      

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Essa é a extensão, mas temos a do Ministro Carlos Velloso. O 
Ministro Ricardo Lewandowski está trazendo, também, a referendo, uma cautelar deferida pelo Ministro Carlos 
Velloso. A extensão diz respeito ao CAUC e ao CADIN. Todos nós temos concedido isso, liminar até para firmar 
contratos e tudo mais, não há nenhuma novidade. Estou falando quanto à intervenção no modelo contratual. Essa 
é a minha ponderação.  
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – Apenas pondero que é pouco temerário, 
em sede cautelar, avançarmos muito, porque nem eu tenho o quadro completo da situação, quer dizer, as várias 
alterações contratuais, e isso pode gerar problemas gravíssimos no Estado que já, notoriamente, é depauperado em 
termos econômicos.  
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Quer dizer, a outra face dessa moeda é abrirmos judicialmente a 
discussão desses contratos.  
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – Mas já em sede cautelar também?  
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Sim, porque, na verdade, nós começamos a reduzir a parcela que 
o Estado verte nesse ambiente econômico-financeiro.  
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – Na questão do Rio Grande do Sul, 
manifestei-me favoravelmente à emenda cautelar, lembro-me perfeitamente.  
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Negamos a cautelar.  
O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Naquele caso, fui voto vencido.” 
418 “A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, também o acompanho - como Vossa Excelência 
acaba de acentuar, aqui se trata daquelas dívidas dos estados que foram negociadas e tudo o mais - em razão das 
peculiaridades do caso, tal como posto pelo Ministro Lewandowski e agora acentuado por Vossa Excelência.  
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Sempre surgem, na verdade, dúvidas sobre a 
interpretação.  
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Exatamente. É só porque, como nós temos aqui no Tribunal outras 
causas de estados questionando, às vezes diretamente. Este contrato de refinanciamento aqui, não. Aqui é só a 
cautelar para que não se privem os estados, inclusive, de outras obrigações que eles tenham que contrair. Então, 
estou acompanhando, tal como Vossa Excelência e o Ministro Relator colocaram, considerando as peculiaridades, 
o que não importa em nada avançar na questão desses percentuais.” 
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Contudo, o relacionamento entre Alagoas e União remanesceu litigioso com a posse da 

Presidente Dilma Rousseff em primeiro mandato, uma vez que reeleito governador do Estado, 

Teotônio Vilela Filho, já em seu discurso inaugural, tematizou em público e privado a temática 

da dívida pública federativa, tendo em vista que então almejava a renegociação do passivo, sem 

olvidar-se da “cartilha tucana” de política econômica ortodoxa em cumprimento da LRF.419  

Depois de um ano sem sucesso, o governador decidiu judicializar sua irresignação no 

STF. A princípio, ajuizou a AO 1.726, de relatoria inicial do Ministro Ricardo Lewandowski e 

atualmente sob a batuta do Ministro Edson Fachin. Nessa demanda, pleiteia a redução da taxa 

de juros da avença entre o ente e a União, bem como a redução do seu limite de 

comprometimento financeiro com o serviço da dívida, com esteio na isonomia federativa. 

Desde então persiste em estado de indefinição o desfecho definitivo do tema, contudo, já em 

novembro de 2012, houve o deferimento monocrático da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Depois de todos os arranjos federativos das 

LCs 148, 151 e 156, mais uma vez fez-se decisão da lavra do Ministro Edson Fachin, sucessor 

na relatoria do feito, para determinar a exclusão do valor correspondente à pendência jurídica 

do estoque da dívida estadual para fins de cálculo das parcelas contratuais mensalmente 

adimplidas. Naquela decisão, o primeiro Relator reputou plausível a alegação jurídica exposta 

pelo autor, pois além de ser um dos estados mais carentes da federação brasileira reputou, em 

um juízo perfunctório, ter a União incorrido em tratamento não isonômico, consistente em 

pactuação de juros nominais em 7,5% a.a. em relação ao Estado de Alagoas, enquanto a maciça 

maioria dos congêneres repactuou os contratos em 6% a.a. Mesmo raciocínio seria aplicável à 

limitação do comprometimento do fluxo financeiro mensal a 15% da RLR, embora o referencial 

médio tenha ficado em 11,5% do mesmo indicador. Retomou, a esse respeito, a ideia de 

aplicação da teoria da imprevisão nessas hipóteses, porque teriam ocorrido interferências fáticas 

e imprevisíveis na mudança da conjuntura econômica mundial e nacional, em precarização dos 

serviços essenciais à população alagoana. Por outro lado, reconheceu presente o periculum in 

mora inverso, isto é, os prejuízos decorrentes da não concessão da tutela. 

Ao lado disso, corre a ACO 2.076, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, ajuizada em 

17.12.2012, na qual se obstaculizou a pretensão da União de inviabilizar o acesso ao crédito do 

ente alagoano pela ultrapassagem do limite de despesas com pessoal. De saída, a liminar foi 

                                                      
419 RIOS, Odilon. Alagoas: Teotônio Vilela tenta renegociar dívida do Estado com Dilma. 
Extra, 1º de janeiro de 2011. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/brasil/alagoas-teotonio-vilela-
tenta-renegociar-divida-do-estado-com-dilma-809018.html. Acesso em: 25 mar. 2021. 
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indeferida, à luz do renitente problema de cumprimento da LRF no caso em específico.420 Ainda 

no recesso forense, em 15.01.2013, o Relator decidiu reconsiderar sua decisão e deferir a 

liminar, por considerar que o descumprimento da limitação legal era de responsabilidade da 

Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Levada a decisão ao referendo da Primeira 

Turma do STF, essa foi confirmada em 29.04.2014. Enfim, em 15.08.2017, o Ministro Marco 

Aurélio decidiu pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por compreender que não seria 

trabalho do Tribunal pronunciar-se sobre a correção da contabilidade pública do Estado.421 

Recorreu-se dessa decisão por meio de agravo regimental. 

Ademais, em 5 de junho de 2018, ajuizou nova ACO 3.132, de relatoria do Ministro 

Ricardo Lewandowski, após a recusa do Relator da AO 1.726 em ampliar a causa de pedir e o 

pedido daquela demanda. Com referência aos processos de desestatização do patrimônio 

estadual operado na década de 1990, à luz do PAF, o Estado alagoano argumentou ter sofrido 

prejuízo bilionário de responsabilidade da União, haja vista que o governo federal não procedeu 

à privatização da Companhia Energética de Alagoas, ao tempo e modo que lhe competiam 

décadas atrás; assim, os valores que seriam devidos naquele contexto deveriam agora ser 

abatidos na dívida pública federativa.422 

Em breve excurso avaliativo, verifica-se que o relacionamento conflituoso entre alguns 

estados e o governo federal demonstra-se inescapável à lógica federativa. Igualmente, a duração 

de décadas das avenças intergovernamentais e seus respectivos litígios perante o STF 

recomendaria uma arquitetura contratual mais robusta, na qual os riscos fossem compartilhados 

de forma previsível e houvesse de antemão, para além de um racional simplesmente punitivo, 

as saídas pactuadas pela autonomia da vontade dos contratantes em face de dificuldades 

previsíveis. A baixa consensualidade com que credor e devedores operam em negócios jurídicos 

bilionários representa, em alguma medida, falha da política e do aparato burocrático em tornar 

o pacto federativo mais sustentável. Considerando a relevância que assume o conjunto de 

                                                      
420 “Vê-se que a problemática alusiva à ultrapassagem dos limites referentes às despesas com pessoal, no Estado 
de Alagoas, não é de hoje, vindo de 2009.  
Não há campo para afastar, de forma precária e efêmera, a glosa do Tesouro Nacional, no que se manifestou pela 
inviabilidade da contratação de empréstimos. Indefiro a liminar.” 
421 “2. O autor declarou que o ‘problema determinado’ – a saber, o óbice à contratação de crédito que pretendia 
obter junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento – foi ‘momentaneamente resolvido’ com o deferimento da 
liminar, mas pretende o prosseguimento do processo para que o Supremo decida ‘de modo abrangente’ a 
problemática.  
Não compete a este Tribunal pronunciar-se, em tese, sobre a correção ou não da contabilidade do Estado.” 
422 A compreensão da controvérsia relativa à privatização dessa estatal foi explicada em: TORRES, Heleno 
Taveira. Alagoas deve ser indenizado pela privatização da Ceal, diz Heleno Torres. Poder360, 17 de julho de 
2018. Disponível em: https://www.poder360.com.br/opiniao/economia/alagoas-deve-ser-indenizado-pela-
privatizacao-da-ceal-diz-heleno-torres/. Acesso em: 25 mar. 2021. 
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encargos da dívida federativa nas contas públicas estaduais, de acordo com José Maurício 

Conti, por força do federalismo cooperativo, nas hipóteses de setor público no qual se exige 

coordenação territorial, mas não decorrem do ordenamento “atribuições expressas de forma 

precisa na legislação, há que se estabelecer critérios que permitam dirimir eventuais 

controvérsias em caso de conflitos, caso ocorram.”423 

Igualmente, mesmo nos casos de prejudicialidade e de transação entre a União e os 

Estados, a imperatividade de ajuizar-se nova ação em curto espaço de tempo denota que a lide 

sociológica não é aplacada pela ação do STF. Logo, as expectativas dos litigantes, de parte a 

parte, parecem divergir de modo consistente no tempo a ponto de fazer-se imperiosa a ação 

ininterrupta de um terceiro imparcial com autoridade decisória para fins de tornar o 

relacionamento federativo e fiscal minimamente operacional. Por evidente, desse diagnóstico 

extrai-se uma baixa fruição empírica do federalismo no cenário pátrio.  

De outro lado, torna-se possível formular crítica a respeito do recurso iterativo à Corte 

por parte dos governadores e do tempo levado para que ela emita juízo definitivo sobre a 

controvérsia federativa, conquanto restam eficazes tutelas provisórias. Isso porque o estado da 

arte parece depor contra a primazia da decisão de mérito e a celeridade processual. Logo, na 

linha de um controle da competência adequada, devem os Ministros do STF imprimir ritmo 

satisfatório nas demandas inéditas ou particularmente sensíveis ao federalismo fiscal e nos 

casos repetitivos declinar o feito para a Justiça Comum Federal, de modo que juízos desta 

apliquem a jurisprudência dominante do STF, após minudente análise do contexto fático-

probatório aduzido aos autos. 

Em relação à dinâmica de deliberação, demonstra-se plausível concluir que a exposição 

da temática litigiosa em termos amplos, destacando-se aspectos patológicos do pacto federativo, 

ou restritos, enfatizando-se as peculiaridades do caso, por parte do Relator implicou reflexos 

significativos no resultado das ações, bem como nas clivagens observadas no Tribunal Pleno. 

De forma propositiva, repisa-se a conveniência retórico-pragmática de uma abordagem 

minimalista pelo juiz constitucional no âmbito da judicialização da dívida federativa. Assim, a 

colocação de uma visão abrangente da federação brasileira em sua dimensão financeiro-fiscal 

nas “barbas da Justiça” não aportou incremento tanto na resultante quanto no processo 

deliberativo. 

Digno de destaque é o recurso por parte do Ministro Relator e do Vistor daquilo que se 

denominou empreendedorismo jurisprudencial, à luz da conjuntura política e econômica aos 

                                                      
423 CONTI, José Maurício. O planejamento orçamentário da administração pública no Brasil. 556 f. Tese 
(Titularidade) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. p. 267. 
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tempos da indicação do feito à pauta plenária e da devolução do pedido de vista. Nessa linha, 

reitera-se, em regra, a pertinência de o STF descasar o seu tempo decisório em conflitos 

federativos relativos à dívida pública dos ciclos políticos e eleitorais. 

3.3.5 Quando se reconhece o desequilíbrio superveniente nos contratos federativos e se aplica 

a teoria da imprevisão ou da onerosidade e excessiva? 

A categoria jurídica dos royalties decorre da importância remanescente do Estado 

Patrimonial, com a fonte de riquezas públicas extraídas de recursos naturais renováveis ou não, 

em comparação com o Estado Fiscal, mediante a qual o Estado de Direito sustenta-se 

eminentemente em tributos para lastrear suas ações governamentais. Em sentido próprio à 

exploração econômica desse setor, há diversas formas vivenciadas na experiência comparada 

pelas quais o Estado pode participar desse processo. No caso brasileiro, temos a decisão por 

constitucionalizar o tema na forma de participação no resultado ou de compensação financeira. 

Sob o prisma do direito financeiro, cuida-se de receita transferida não tributária de cunho 

originário.424 Nesse sentido, depreende-se também do repertório jurisprudencial do STF o 

reconhecimento de que não se versa sobre tributo na hipótese do § 1º do art. 20 do texto 

constitucional.425 Para a controvérsia judicial aqui analisada, importam o royalty propriamente 

dito e as participações especiais.426 

Fruto da EC 102/2019, adicionou-se ao dispositivo do § 1º do art. 20 da Constituição de 

1988 a participação da União na exploração, buscando-se encerrar discussão jurídica sobre a 

titularidade dessas receitas. A esse propósito, vigorava no STF, a partir do julgamento do MS 

24.312, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, a definição de que a participação ou compensação 

dos entes subnacionais no resultado da exploração de petróleo convertia-se em receitas 

originárias, merecendo crítica doutrinária nesse contexto.427 Atualmente, o Tribunal não 

conseguiu estabilizar as expectativas jurídicas sobre esse fenômeno financeiro, sendo possível 

ao jurista interessado colher entendimentos diametralmente opostos sobre o tema, como se 

                                                      
424 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Receitas públicas originárias. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 73-74. 
425 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário 228.800, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, Primeira Turma, Publ em DJ 16.11.2011. 
426 SCAFF, Fernando Facury. Royalties do petróleo, minério e energia: aspectos constitucionais, financeiros e 
tributários. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 182. 
427 BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos naturais. São Paulo: Quartier Latin, 
2011. p. 331. 
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depreende das ADIs 4.606 e 6.233,428 ambas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e 

da ADI 4.846, de relatoria do Ministro Edson Fachin.429  

No escopo de preocupações desta tese, importa atentar para o fato de que o Congresso 

Nacional atrelou diretamente o pagamento das compensações financeiras pela União aos 

estados às dívidas públicas federativas e ao déficit previdenciário e atuarial dos regimes 

próprios estaduais, por força do art. 8º, caput e § 1º, da Lei 7.990/1989, com redação conferida 

pela Lei 12.858/2013. Antes disso, o inadimplemento do governo federal nos repasses também 

era solucionado com a correção do débito pelo Bônus do Tesouro Nacional, contudo se cuidava 

de um referencial, pois não se concebia a ligação entre o componente arrecadatório de receitas 

advindas de recursos naturais não renováveis e o crédito público. Contudo, com a novel 

legislação, simultaneamente produziu-se a impossibilidade de se aplicar os royalties em 

pagamento de dívida ou no funcionalismo e excepcionou-se dessa proibição os contratos entre 

estados e União, além da capitalização de fundos de previdência. Tal como ocorre na 

impossibilidade de os estados prestarem receitas tributárias como garantia ou contragarantia 

nas operações de crédito externo, por argumentos de soberania nacional, parece que aqui 

também esse racional serviu para justificar uma assimetria de tratamento contratual.  

Somando-se a essa arquitetura normativa havia autorização concedida pelo Presidente 

da República, via MP 2.181-46/2001, posteriormente estendida pela Lei 10.712/2003, para que 

a União adquirisse dos Estados, até 31 de dezembro de 2003, créditos relativos às participações 

governamentais obrigatórias, no que toca à exploração de recursos hídricos para fins de energia 

elétrica, petróleo e gás natural, desde que o ente estadual utilizasse esses valores na forma de 

Certificados Financeiros do Tesouro (CFT) obrigatoriamente ou na dívida pública federativa 

ou, ainda, na capitalização dos fundos de previdência, a critério do Ministro da Fazenda. 

Esse arranjo federativo combinado com as flutuações do preço do petróleo e  as 

dificuldades financeiras enfrentadas por todos os entes federativos na década de 2010 culminou, 

                                                      
428 Em ambas consta a mesma ementa, no que interessa: “1. Segundo jurisprudência assentada nesta CORTE, as 
rendas obtidas nos termos do art. 20, § 1º, da CF constituem receita patrimonial originária, cuja titularidade – que 
não se confunde com a dos recursos naturais objeto de exploração – pertence a cada um dos entes federados 
afetados pela atividade econômica. 2. Embora sejam receitas originárias de estados e municípios, as suas condições 
de recolhimento e repartição são definidas por regramento da União, que tem dupla autoridade normativa na 
matéria, já que cabe a ela definir as condições (legislativas) gerais de exploração de potenciais de recursos hídricos 
e minerais (art. 22, IV e XII, da CF), bem como as condições (contratuais) específicas da outorga dessa atividade 
a particulares (art. 176, Parágrafo único, da CF).” 
429 “1. Os royalties possuem natureza jurídica de receita transferida não tributária de cunho originário emanada da 
exploração econômica do patrimônio público, afastada sua caracterização seja como tributo, seja como 
indenização. Precedente: RE 228.800, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 
16.11.2011. 2. Os royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos 
minerais, e obrigatoriamente transferidas aos estados e municípios.” 



298 

298 

invariavelmente, em judicialização das relações federativas, pois a União antecipou esses 

recursos, com deságio, ao passo que restou novamente credora do Estado tomador no valor do 

crédito cedido. 

De saída, houve a ACO 2.178, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual o 

Estado do Espírito Santo se insurgiu contra o fato de não possuir ingerência sobre os parâmetros 

contratuais, bem como de lhe terem sido antecipados R$ 350 mi, enquanto o crédito por si 

cedido correspondia a quase R$ 616 mi, ou seja, houve, nesse caso, um deságio superior a 40% 

do crédito. Assim, a Fazenda capixaba defendia ter sido lesada pela existência de erro 

matemático no aditivo  utilizado para calcular a amortização da dívida. Ademais, o incremento 

dos preços do petróleo e do gás natural terminou por ocasionar uma ampliação da obrigação de 

forma desproporcional. Com efeito, pleiteou o reequilíbrio contratual em seu favor, o que, na 

prática, significaria um indébito do governo federal para com a unidade estadual, assim 

alegando: “tamanho é o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato que os ‘lucros’ obtidos 

pela União na operação são maiores do que aqueles que seriam auferidos caso esses recursos 

tivessem sido investidos em aplicação financeira com remuneração ‘100% CDI’”. Logo, o STF 

deveria estimá-lo em mais de R$ 335 mi, isto é, a diferença entre o valor recebido pelo ente 

federal do Estado e a remuneração que seria obtida em aplicação congênere ao Certificado de 

Depósito Interbancário. Igualmente, sucessivamente, pleiteava a declaração de inexistência de 

relação jurídica apta a autorizar os sucessivos descontos na forma contratual. 

Em recesso forense, o Ministro Presidente, Joaquim Barbosa, negou a antecipação da 

tutela pleiteada, de forma suscinta, por compreender existir perigo reverso em prol da União. 

Esta aportou contestação, inclusive para “restabelecer a verdade dos fatos”. Nesse sentido, não 

se tratou a aquisição dos royalties de contrato de mútuo, até por força da vedação contida no 

art. 35 da LRF, mas, sim, de compra e venda de direito creditório sobre determinada produção. 

Assim, por se verificar, no contrato original, que os valores entregues em 2003 não poderiam 

ser atualizados monetariamente ou que sobre eles não poderiam incidir juros, os contratantes 

celebraram aditivo, preservando-se a equivalência econômica da avença. Por conseguinte, a 

AGU aportou as seguintes razões jurídicas: (i) incidência da prescrição trienal sobre a 

pretensão; (ii) não haver premente necessidade ou ausência de elemento volitivo válido ao 

tempo da celebração do negócio jurídico; (iii) não seria correto a unidade estadual afirmar 

ausência de ingerência sobre os parâmetros contratuais, dado que a ela foi facultado 

acompanhar os cálculos realizados pela Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis; e (iv) 

a repetição de indébito terminaria por transformar, ao alvedrio de uma das partes, um contrato 

de compra e venda em outro de mútuo, em ofensa às normas gerais de direito financeiro e ao 
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texto constitucional, visto que o art. 167, X, da CR/88 impede a concessão de empréstimos pelo 

governo federal para pagamento de despesas com pessoal, inativos e pensionistas dos Estados. 

Enfim, em sua compreensão, (v) seria inaplicável ao contrato em tela a teoria da imprevisão, 

por se tratar de relação instantânea (compra e venda), e não de trato continuado (mútuo). 

De agosto até novembro de 2013, o Ministro Relator firmou convicção pela 

plausibilidade da alegação estadual, por entender que as relações federativas pressupõem 

legalidade, solidariedade e equilíbrio dos contratos. Portanto, a pretexto de sanear as contas 

públicas do Estado do Espírito Santo, não se afiguraria legítima a entrega de prestações em 

valor muito superior à expectativa inicial dos contratantes. Sendo assim, a hipótese é de 

onerosidade excessiva para a unidade estadual. A esse respeito, argumentou que, “em valores 

atualizados até fevereiro de 2013, é possível chegar à seguinte conclusão objetiva: a União 

Federal adquiriu um crédito de R$ 1.035.046.247,83; pagou por ele R$ 589.402.861,99; e já 

recebeu R$ R$ 1.461.904.425,55”. Enfim, determinou às autoridades federais que 

suspendessem os descontos efetuados sobre os royalties devidos ao Espírito Santo. A decisão 

monocrática concessiva de antecipação de tutela não foi levada a referendo do Plenário.  

Finda a instrução processual, o Ministro Roberto Barroso levou o mérito da ação cível 

originária ao colegiado da Primeira Turma na sessão de 18 de fevereiro de 2020. Desta feita, 

confirmou o entendimento exposto na monocrática, de modo a julgar parcialmente procedente 

a demanda, em seguida pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Com a 

devolução da vista em 28 de abril de 2020, suscitou questão de ordem no sentido da 

competência do Tribunal Pleno para julgar a ação cível originária. Nessa oportunidade, pediu 

vista dos autos o Ministro Luiz Fux, pendente hodiernamente a sua devolução. 

De todo modo, controvérsia muito similar foi decidida na ACO 3.119, de relatoria do 

Ministro Alexandre de Moraes, em que o Estado do Paraná almejou reconhecer a onerosidade 

excessiva de contrato de cessão de royalties e compensações financeiras decorrentes de 

aproveitamento de recursos hídricos para fins de energia elétrica. Nesse sentido, alegou a 

extensão a si do entendimento externado pelo Ministro Roberto Barroso na ACO 2.178. Em 

suma, argumentou que teria cedido participação governamental na ordem de quase R$ 3,08 bi, 

ao passo que a União emitiu títulos a favor do ente estadual no montante total de R$ 1,63 bi, 

sendo assim estaria por sofrer deságio, em média, de 46,8%. Os argumentos são basicamente 

os mesmos, com mudança da commodity e da agência reguladora responsável por definir o 

volume de energia elétrica produzida pela Itaipu, suscitando o caso do Mato Grosso do Sul 

como um em que houve tratamento federativo diferenciado. Com efeito, requereu a resolução 

judicial da avença. 
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Por seu turno, a União contestou no sentido da fluência do prazo prescricional, uma vez 

que a avença teria sido celebrada há dezoito anos da propositura da ação. Sustentou que a 

diferença apontada pela unidade estadual diz respeito ao risco por ela assumido, assim a taxa 

de desconto de 12% ao ano, fixada no contrato, referia-se às condições mercadológicas à época, 

visto que a Selic era parelha a essa ordem. Logo, desequilíbrio, caso houvesse, seria decorrente 

da álea do negócio, além disso não percebeu lucro na operação. O tratamento distinto dado a 

Mato Grosso do Sul decorreu de erro material da ANEEL, portanto as situações contratuais 

também seriam distintas. 

Na medida em que o Relator inferiu estar diante de caso que comportava o julgamento 

antecipado da lide, embora a ação tenha sido aforada em abril de 2018, o mérito foi submetido 

a julgamento no Tribunal Pleno na sessão de 08 de junho de 2020. Desta feita, a ACO foi 

julgada parcialmente procedente por unanimidade. Depois da apreciação de embargos de 

declaração opostos pela União, o cumprimento da sentença iniciou-se em fevereiro de 2021. 

No mérito, o Relator entendeu ser possível ao STF examinar pretensão de revisão 

judicial do contrato, pela quebra de sua base econômica, em face da teoria da onerosidade 

excessiva. Após discorrer sobre essa teoria civilista e aportar considerações acerca do pacto 

federativo, compreendeu estarem presentes os requisitos da aplicação da teoria da imprevisão, 

por força da necessidade de proceder-se, mediante tutela jurisdicional, ao reequilíbrio do 

contrato. A propósito, argumentou pelo regime jurídico de direito público aplicável ao negócio 

jurídico, de modo a afastar a prescrição, bem como afirmou que, “ainda que não se rotule o 

negócio como de mútuo ou de outra operação financeira, é certo que foi entabulado para 

viabilizar o ajuste fiscal do Estado-Membro, com reflexos diretos no fortalecimento da própria 

federação”, logo haveria uma finalidade pública perseguida por ambas as partes. Igualmente, 

dada a variação da cotação do valor da energia e do dólar, apontou que houve descasamento 

entre as prestações obrigacionais, assim se demonstrou inadequada a modificação das 

prestações em razão da tarifa atualizada de referência calculada pela ANEEL. Em síntese, 

sustentou ser “possível verificar que o Estado, no decorrer do contrato, repassaria à União quase 

o dobro do valor inicialmente previsto, já considerado o deságio”. Logo, em sua compreensão, 

é incompatível com a boa-fé a postura da União em defender lucros extremamente superiores 

aos prejuízos enfrentados pelo ente estadual. Enfim, deu parcial procedência à ACO para 

resolver o contrato desde o momento do ajuizamento da ação, em 2018, e condenar o governo 

federal a restituir os valores recolhidos a partir dessa data. O voto do Relator foi acompanhado 

por todos os julgadores presentes, tirante o Ministro Presidente Dias Toffoli, ausente por motivo 

de licença médica.  
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Compreendidas ambas as demandas judiciais relativas aos contratos de antecipação de 

royalties, a título de avaliação dogmática, acredita-se serem pertinentes quatro ponderações. De 

saída, observa-se uma disparidade de tratamento jurisdicional em relação aos mesmos 

litigantes, no particular a União e o Estado do Paraná, o que indica haver certa deficiência do 

Plenário Virtual em promover, além de resultados uniformes, razões de decidir semelhantes. 

Esse problema refere-se a uma falta de diretriz a basear as unidades federadas no âmbito do 

federalismo fiscal. Isso porque, na ACO 3.119, o Tribunal Pleno entendeu por aplicar o prazo 

prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, uma vez que o contrato 

intergovernamental seria de direito público. Ademais, por cuidar-se de relação de trato 

continuado, o lustro somente começaria a correr ao fim da avença. Por seu turno, na ACO-AgR 

1.092, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que também controvertiam o ente 

paranaense e a União a propósito da assunção, pelo primeiro, dos títulos públicos adquiridos 

pelo Banestado em sede de renegociação pelo PAF, o Plenário compreendeu inaplicável o 

decreto, tendo em vista que o contrato em questão se regeria sob a ótica de direito privado. 

Logo, incidente no caso o art. 178 do Código Civil de 1916, idêntico aos arts. 178 e 179 do 

Código Civil de 2002, por conseguinte o prazo seria de quatro anos, considerando-se que o 

termo inicial se referia a cada aditivo contratual. Na prática, a despeito de a segunda ACO ter 

sido ajuizada em 2007 com referência a um contrato de 1998, conquanto a primeira ação 

ingressou no protocolo em 2018, em relação a uma avença de 2000, ou seja, o dobro do tempo 

neste caso não impediu que fosse reconhecido ganho de causa ao Estado, ao passo que naquele 

a decisão pela prescrição esvaziou a demanda de qualquer sentido prático. Os dois casos foram 

decididos pela mesma composição plena do STF, sendo que, no mais longevo, somente o 

Ministro Marco Aurélio divergiu e, no mais recente, logrou-se a unanimidade. 

Isso nos leva a uma segunda crítica relacionada ao comportamento processual do Estado 

autor, haja vista que a decisão monocrática do Relator na ACO 1.092 fora proferida em 

15.08.2017, nela já contida a fundamentação pela prescrição, contra a qual foi interposto agravo 

regimental. O recurso interno foi indicado à pauta plenária em 23.03.2018, tendo sido julgado 

no sentido da confirmação da liminar no mês seguinte. Por seu turno, a ACO 3.119 foi 

protocolada entre os dois eventos, em 03.04.2018. Apesar de ser compreensível a convicção 

pela inconclusividade da controvérsia, sendo ainda dever da advocacia pública representar 

judicialmente a pessoa política na melhor medida possível, a pendência verificada até o presente 

momento do julgamento colegiado em definitivo sobre a ACO 2.178, de relatoria do Ministro 

Roberto Barroso, não impediu sua evocação pela Fazenda estadual como precedente favorável 

à sua pretensão, à luz da decisão monocrática proferida em prol do Estado do Espírito Santo. 
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Sendo assim, é razoável inferir que a serôdia com que o STF decide sobre conflitos federativos 

fiscais tende a produzir estímulo a que os patronos apostem na litigância, sob o fundamento de 

incerteza jurisdicional. Para o Tribunal, a pior das hipóteses é quando a aposta vale a pena. 

Uma terceira crítica plausível diz respeito à União ré, porquanto a insistência em 

argumentos formalistas, ao enfatizar cuidar-se de contrato de compra e venda, e não mútuo, 

termina por enfraquecer a sua própria credibilidade em fazer valer dispositivos da Constituição 

Financeira ou da LRF, notadamente quando, na judicialização que segue ao arranjo federativo, 

escora-se exatamente nessas normas como argumentos de defesa. Defende-se, portanto, que 

uma interpretação finalística do arcabouço de ordenação fiscal federativa seria mais 

recomendável, como se depreende nessa hipótese de falha. Por evidente, os volumes financeiros 

envolvidos de magnitude bilionária bem demonstram que há uma brecha na LRF no que toca 

às receitas originárias, porquanto o art. 35 desse diploma veda a realização de operações de 

crédito entre entes federados, e o art. 37 equipara ao endividamento a antecipação de receitas 

tributárias e o recebimento antecipado de dividendos de estatais,  todavia, no art. 44 da LC 

101/2000, encontra-se a proibição de aplicar as receitas de capital derivadas de alienação do 

patrimônio público no financiamento de despesas correntes, ressalvando o Legislador as 

destinadas por lei aos regimes previdenciários. Em nossa compreensão, além de 

inconstitucional, dado que se infringe o propósito do comando expresso no inciso X do art. 167 

do texto constitucional, é de pouca sapiência gastar verbas advindas da exploração de recursos 

naturais, renováveis ou não, com amortização de dívida financeira ou capitalização de fundos 

de previdência de regimes próprios. Quanto ao STF, priorizada em sua interpretação a 

substância, em detrimento da forma, para caracterizar o contrato federativo, argumenta-se que 

o mesmo tipo de raciocínio deve ser estendido para a fixação do alcance e do sentido da 

Constituição Financeira. 

Por fim, torna-se importante destacar o acolhimento pela Corte, como razão de decidir, 

da teoria da onerosidade excessiva no âmbito das relações federativas financeiras que se vertem 

em contratos eminentemente pecuniários, apesar de esse tipo de pretensão por parte dos estados 

disputar a atenção do STF desde, pelo menos, a Pet 1.665, de relatoria do Ministro Moreira 

Alves. Nesse sentido, para que essa fundamentação judicial não se converta em simples juízo 

de equidade ou de evidência aos moldes do princípio da proporcionalidade, defende-se ser 

imperioso construir parâmetros jurídicos dotados de objetividade, fundamentados em 

indicadores contábeis e econômicos, para fins de balizar as expectativas dos atores a respeito 

da dimensão conflituosa do vínculo federativo. Melhor seria que, ao formular esses contratos 

de longa duração, se desenhasse, por livre vontade dos contratantes, mecanismos automáticos 
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voltados a reequilibrar as avenças e a redistribuir os riscos, quando houver sensível variação do 

cenário macroeconômico. Exemplificando-se com o caso concreto, parece ser intuitivo que um 

contrato de duas décadas de vigência, elaborado com a taxa Selic a 12%, torna-se inadequado 

quando o mesmo indicador está a 2%. Evita-se, assim, a inexorabilidade da judicialização. 

3.3.6 Como devem ser capitalizados os juros contratuais da dívida federativa? 

A recessão econômica que acometeu o Brasil de 2013 em diante e os impactos que esse 

evento originário provocou nas contas públicas estaduais terminaram por gerar na classe 

política a percepção de imperatividade de uma nova repactuação da dívida pública subnacional. 

Por essa razão, é possível identificar um novo ciclo de renegociação dos créditos entre União e 

estados a partir da antessala da reeleição presidencial de Dilma Rousseff, como se depreende 

da aprovação da LC 148/2014 pelo Congresso Nacional,  com promulgação presidencial, tudo 

no novembro seguinte ao prélio eleitoral de ano de 2014. 

Nas razões de veto do art. 1º dessa lei, veiculadas pela mensagem presidencial 407/2014, 

ao que se propunha a alteração do art. 14 da LRF (controles das renúncias de receitas), 

encontrou-se como motivação (i) a alteração da conjuntura econômica, uma vez que a proposta 

de alteração da LC 101/2000 teria ocorrido em momento de expansão da arrecadação de 

receitas, e (ii) a impossibilidade de impor como limite dos encargos do serviço da dívida a taxa 

Selic, dado que se promoveria um tratamento desigual entre os entes federativos. 

Em forçado resumo, com a finalidade de não incorrer em vício de iniciativa legal, 

considerada a origem parlamentar da proposta, a LC 148 autorizou a União a alterar os contratos 

da dívida pública federativa, de modo retroativo ao início do exercício financeiro de 2013, no 

tocante à taxa de juros e ao índice de correção monetária. Ato seguido da concessão de 

descontos consistente na diferença entre o valor apurado nas condições originárias e a nova 

forma de cálculo. Era necessária, ainda, a celebração de aditivo contratual para a incidência 

desses efeitos fiscais. A lei complementar em tela reabriu a oportunidade de firmar PAF com 

os municípios das capitais e com os estados que não estivessem correntemente obrigados pela 

Lei 9.496/1997. O ente central também ganhou autorização para formalizar aditivos contratuais, 

de maneira a alterar os requisitos de elegibilidade das unidades da federação para a contratação 

de novas dívidas, desde que incluídas no PAF. Em outras palavras, buscava-se abandonar o 

condicionamento de novas operações de crédito ao cumprimento das metas relativas à dívida 

financeira na trajetória estabelecida. 
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Iniciados os mandatos no Poder Executivo Federal e nos Estados, a maioria do 

Congresso Nacional decidiu por aprovar nova lei complementar para modificar a LC 148, 

substituindo as autorizações por comandos verbais, de modo a veicular deveres à União. Por 

ação de emenda parlamentar, inseriu-se matéria originariamente estranha ao projeto de lei: no 

art. 2º em diante da LC 151/2015, regulamentou-se a utilização das disponibilidades financeiras 

oriundas dos depósitos judiciais e administrativos confiados pelos particulares aos entes 

subnacionais por conta de litígios. Nesse sentido, enfoca-se aqui a primeira parte da legislação 

atinente aos contratos de renegociação da dívida estadual. 

Para finalizar esse excurso, ao fim do exercício de 2015 e um mês antes do término do 

prazo legal para subscrição dos aditamentos contratuais, a Presidência da República editou o 

Decreto 8.616/2015, que trouxe uma série de limitações dirigidas aos entes contratantes, com o 

fito de balizar a celebração dos termos aditivos previstos nas leis complementares mencionadas. 

Com esse ato, cresceu a insatisfação nos estados federados e seus representantes sobre a 

disposição do governo federal em repactuar os negócios jurídicos em questão. Além dos 

caminhos políticos, a irresignação foi canalizada em vias judiciais no âmbito do STF. 

De saída, em resposta ao decreto presidencial e já no retorno do recesso forense do STF, 

o Estado de Santa Catarina encabeçou a discussão sobre a capitalização dos juros contratuais 

da dívida pública das unidades estaduais junto à União. Aviou, em 19 de fevereiro de 2016, o 

MS 34.023, com pedido liminar, de relatoria do Ministro Edson Fachin. Sete dias depois, o 

Relator negou seguimento ao writ, sem resolução do mérito, por compreender inadequada a via 

processual eleita. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, o qual foi submetido a 

julgamento em mesa e restou provido em 07 de abril desse ano, vencidos o Relator e o Ministro 

Roberto Barroso. Nessa oportunidade, além de questões de ordem nas quais se deliberou pela 

manutenção da relatoria e pelo trâmite prioritário da ação, independentemente da publicação do 

inteiro teor do acórdão, deferiu-se tutela liminar para ordenar que as autoridades federais não 

impusessem quaisquer sanções ao impetrante pelo exercício da faculdade constante no art. 4º, 

Parágrafo único, da LC 148/2014, a saber, a norma incluída pela LC 151/2015. Com efeito, 

uma vez que não firmado aditivo contratual até 31 de janeiro de 2016, possibilitou-se aos 

estados devedores, por decisões judiciais, o recolhimento do montante devido, com aplicação 

da nova legislação, correndo por conta da União a responsabilidade pelo ressarcimento de 

indébitos.  

Com a posição do Pleno, o Ministro Relator, a pedido do Ministro de Estado da Fazenda, 

Nelson Barbosa, realizou audiência em 13 de abril, , voltada a colher, de forma isonômica, 
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subsídios dos litigantes a respeito da controvérsia federativa posta em juízo. Ato contínuo, o 

Procurador-Geral da República opinou pela denegação da ordem mandamental.  

Enfim, o julgamento do mérito do mandado de segurança iniciou-se em 27 de abril. 

Posteriormente ao voto do Ministro Edson Fachin pela denegação da ordem, o Tribunal acolheu 

proposta do Ministro Roberto Barroso de sobrestar o feito por sessenta dias, para que as partes 

tivessem a iniciativa de autocomposição, bem como para que se manifestassem no prazo de 

trinta dias sobre a preliminar de inconstitucionalidade da LC 151/2015 aventada pelo Relator. 

Desta feita, o STF manteve a liminar anteriormente concedida, contra os votos dos Ministros 

Edson Fachin, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que a revogavam. Na última sessão desse 

semestre judiciário, o Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem suscitada pelo Relator, 

de maneira a adaptar a liminar concedida aos termos do acordo firmado entre os estados e a 

União. Por fim, em 13 de abril de 2018, dois anos após o ajuizamento do feito, o Relator 

homologou pedido de desistência da ação formulado pelo Estado catarinense, à luz das 

condições previstas no art. 1º da Lei Complementar 156/2016 para renegociação da dívida 

federativa, com o trânsito em julgado da demanda alguns dias depois. 

Na qualidade de novo ciclo de macrolitigância financeira, a ação de Santa Catarina foi 

seguida de demandas similares, ajuizadas pela quase totalidade dos estados federados e 

distribuídas a diversos Ministros. Esses julgadores aplicaram-lhes a deliberação do Plenário a 

cada parte autoral. Além do caso catarinense, restaram sob a relatoria do Ministro Edson Fachin 

o MS 34.110, do Rio Grande do Sul, o MS 34.122, de Minas Gerais, e o MS 34.141, do Mato 

Grosso do Sul, ao passo que, sem pretensão de exaustão, citam-se: MS 34164 (AP) e MS 34.151 

(BA), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, MS 34123 (AL), de relatoria do Ministro Luiz 

Fux, MS 34154 (DF) e MS 34168 (PE), relatados pela Ministra Rosa Weber, MS 34143 (GO) 

e MS 34.137 (RJ), cujas relatorias couberam ao Ministro Luís Roberto Barroso, MS 34.132 

(PA), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e MS 34.135 (SP), relatado pelo Ministro Celso 

de Mello. Assim, percebe-se que todos os estados mais endividados se fizeram processualmente 

presentes nesse tema pela via mandamental. Igualmente, outros estados buscaram a aplicação 

dos efeitos imediatos do art. 4º da LC 148, como foi o caso do Acre na ACO 2.925, de relatoria 

do Ministro Celso de Mello. 

Na exordial de SC, a Fazenda estadual indicou como autoridades coatoras o Presidente 

da República, o Ministro de Estado da Fazenda, o Secretário e o Coordenador-Geral de Haveres 

Financeiros do Tesouro Nacional. Alegou, primeiramente, que a promulgação da LC 148/2014 

fundou obrigação da União para realizar a renegociação dos contratos de dívida estadual com 

desconto, sendo que o aditivo contratual deveria ser celebrado até 31 de janeiro de 2016. Em 
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contrariedade a esse propósito, adveio o Decreto 8.615/2015, em que o governo federal teria 

disciplinado a fórmula de cálculo do desconto em desconformidade com o programa legal, pois 

este não teria autorizado metodologia capitalizada da taxa de juros, sendo inviável a adoção da 

Selic para esses fins. Afirmou possível anatocismo na atualização do saldo devedor, prática 

que, a seu ver, seria proibida no ordenamento brasileiro. Advertiu para a ocorrência de 

enriquecimento ilícito por parte do governo central e ofensa ao princípio da isonomia, porque 

essa metodologia de capitalização não seria praticada em relação aos seus demais devedores. 

Por fim, defendeu que a proibição dessa prática decorre do propósito legislativo de aplicar 

condições mais benéficas aos entes estaduais. 

A Presidente da República prestou informações, nas quais afirmou, de início, sua 

ilegitimidade processual passiva – porquanto o ato desafiado teria sido praticado por gerente 

do Banco do Brasil na capital do Estado catarinense –, bem como a incompatibilidade da 

discussão com o instrumento mandamental, visto que se mostra necessária a dilação probatória 

na espécie. Com fundamento na isonomia e na solidariedade federativas, alegou que a 

sistemática prevista em lei para cálculo dos juros é a mesma utilizada para remunerar os títulos 

federais emitidos de forma a dar lastro ao refinanciamento das dívidas estaduais, ou seja, a 

modalidade composta. Isso seria fundamental para entender que o desequilíbrio nas contas 

públicas federais representaria impacto negativo em termos nacionais. Suscitou, ainda, o perigo 

do acolhimento da tese autoral, porque as operações de refinanciamento das dívidas dos Estados 

corresponderiam a algo próximo de 5% do PIB. 

Em decisão monocrática extintiva do feito, o Relator entendeu não possuir legitimidade 

passiva a autoridade presidencial. Além disso, compreendeu que o sentido a ser empregado ao 

art. 3º da LC 148/2014 é controverso, o que recomendaria outra via processual, que permitisse 

instrução probatória, quer-se acreditar a ACO ou a ADPF. 

Nas razões do agravo regimental, a Fazenda estadual alegou ser devida a inclusão do 

Presidente da República no polo passivo. Sustentou, ainda, que a complexidade da causa não 

consiste em razão válida para afastar a via do mandado de segurança, uma vez que os fatos 

seriam incontroversos, devendo-se apenas discutir a legalidade dos atos federais, à luz da tese 

jurídica catarinense. 

Em espacialidade plenária, formou-se corrente majoritária pelo provimento do agravo, 

com o regular trâmite do mandado de segurança. De início, boa parte do julgamento foi voltada 

a deliberar sobre a possibilidade de se produzir sustentação oral em agravo regimental em sede 

de mandamus, tendo em vista sua previsão no art. 937, VI, do então novo CPC/2015. No meio 

dessa discussão, o Ministro Gilmar Mendes esboçou a conveniência de adiar-se o julgamento 
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por uma ou duas semanas, à luz da complexidade da questão quanto às dívidas federativas, de 

um lado, e ao cabimento do mandado de segurança de outro. Digno de nota também foi o 

pronunciamento do Ministro Dias Toffoli, ao compreender que a função do STF na espécie é a 

de Tribunal da Federação, aludindo sua visão histórica sobre a trajetória do endividamento 

público estadual. 

Após esse imbróglio processual, sanado somente com a desistência dos patronos em 

produzir sustentação oral, o Ministro Relator reafirmou os termos de sua decisão monocrática 

pelo descabimento da ação. Assim, sustentou uma ordem de razões cumulativas que o levaram 

a formar convicção pela negativa de seguimento do mandado de segurança. Assentou que os 

impactos concretos da controvérsia constitucional em cada ente federativo demandariam 

instrução processual minudente, o que é vedado em mandamus. Em convergência, o Ministro 

Roberto Barroso entendeu cuidar-se de questão processual de difícil superação, sendo que a 

controvérsia comporta uma dimensão estrutural federativa de conotação mais complexa.  

Em antecipação de voto para abrir divergência, o Ministro Gilmar Mendes entendeu 

pelo cabimento do mandado de segurança, porque se discutia a validade jurídica do decreto 

presidencial no tocante à forma de capitalização dos juros contratuais. Em seguida, a Ministra 

Cármen Lúcia também compreendeu pela cognoscibilidade da ação com base em três razões: 

(i) a lei complementar prever sua aplicação, independentemente de regulamentação; (ii) a 

adequação da via eleita, haja vista a asserção de um direito líquido e certo na forma da lei 

desvirtuada pelo decreto presidencial; e (iii) a complexidade da matéria não ser argumento apto 

a tornar o direito menos líquido ou certo. Os Ministros Teori Zavascki e Luiz Fux aportaram 

colocações de ordem processual, de modo a também divergirem do Relator, a despeito de 

vislumbrarem a aridez e a complexidade da questão de fundo sobre a correção jurídica das 

pretensões relacionadas às dívidas públicas estaduais. 

Perfectibilizado esse julgamento, os atores do polo passivo decidiram complementar 

suas informações. Nessa linha, o Ministro da Fazenda propôs argumento federativo no sentido 

de que os estados menos endividados, que coincidem no Brasil com os mais pobres, 

terminariam por financiar, via tributação, o subsídio federal aportado na forma de condições 

mais favoráveis na renegociação em favor dos estados mais endividados, coincidentemente os 

mais ricos.430 Quanto à forma de cálculo dos juros, alegou que deve ser composta, pois se trata 

                                                      
430 Cuida-se de argumento instigante realizado amiúde pelo governo federal no âmbito da judicialização da saúde. 
Com o intuito de investigar a redistribuição regional de recursos perfectibilizada pela União, até o ano de 2013, o 
então deputado federal Júlio César de Carvalho Lima contabilizou a arrecadação da Receita Federal e da 
Previdência Social por Região e unidade estadual de um lado e, de outro, o montante de recursos transferidos pelo 
ente central para as demais pessoas políticas, a título de transferências intergovernamentais obrigatórias e 
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do expediente por intermédio do qual se processam os créditos fazendários e trabalhistas no 

ordenamento brasileiro. Por seu turno, a Presidência da República pugnou por uma 

interpretação finalística da norma, à luz da equiparação entre os custos de captação dos estados 

e a emissão de título federal. Argumentou também em direção contrária à esboçada pela liminar 

deferida, visto que a última possibilitou óbice à incidência dos efeitos contratuais da 

inadimplência estadual. O Quadro 17, a seguir, sintetiza, o julgamento. 

Quadro 17 - Ficha de julgamento do MS 34.023 

MS 34.023 

Relator Edson Fachin 
Autor/Requerente Estado de Santa Catarina 

Réu/Requerido 
Presidência da República, Ministro da Fazenda e Secretário do Tesouro 
Nacional 

Protocolo 19.02.2016 
Cautelar 04.04.2016 (sessão plenária) 

Mérito 
27.04.2016, 01.07.2016 (sessões plenárias) e 13.04.2018 (decisão monocrática 
homologatória de desistência) 

Ato impugnado 
Decreto 8.616/2015, cláusulas contratuais e omissão presidencial em proceder 
o recálculo com desconto da dívida federativa. 

Exposição 

Adveio a LC 148/2014, que criou dever jurídico à União consistente em 
renegociar a dívida pública estadual, contudo no Decreto 8.615/2015 a 
Presidência da República teria disciplinado fórmula de cálculo do desconto 
legalmente previsto adotando a taxa Selic. Nesse sentido, a Fazenda estadual 
judicializou o tema, por entender que a União não pode proceder a 
capitalização composta dos juros contratuais.  

Cabimento - arts. 102, I, “d”, CR/88 

Questões 
apresentadas 

Assumidas as premissas de que a capitalização composta de juros contratuais 
é prática proibida no direito brasileiro (usura) e que a União não a pratica em 
relação a outros devedores seus, ofende o princípio federativo a pretensão 
federal de utilizar a taxa Selic para atualizar o saldo devedor estadual referente 
à dívida pública subnacional? 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 

                                                      

facultativas, aos cidadãos, benefícios da previdência social e despesas com pessoal do funcionalismo federal. Com 
efeito, visou à estabelecer o diferencial entre os dois valores, o que indica o quanto os contribuintes de uma 
jurisdição contribuem para os cofres federais menos o recebido por este erário. Nessa linha, concluiu em termos 
globais e per capita, respectivamente: Norte – R$ -44.525 milhões e -2.729; Nordeste – R$ -154.849 milhões e -
2.873; Centro-Oeste – R$ +24.600 milhões e +1.705; Sudeste – R$ +312.774 milhões e +3.835; e Sul – R$ +16.504 
milhões e 595.  Quanto à dívida federativa, o mesmo autor assentou os seguintes dados globais e per capita, 
respectivamente: Norte – R$ 9.015 milhões e 552; Nordeste – R$ 40.316 milhões e 748; Centro-Oeste – R$ 25.480 
milhões e 1.766; Sudeste – R$ 316.677 milhões e 3.882; e Sul – R$ 70.685 milhões e 2.549 (LIMA, Júlio César 
de Carvalho. O Brasil e o mundo em dados comparativos. Brasília: Edição do Autor, 2014. p. 193-194/212-
213). Em síntese, a despeito de demonstrar-se intuitivo o argumento da Fazenda nacional, a exata conformação 
em concreto dos vasos comunicantes do federalismo fiscal brasileiro consiste em tema dotado de complexidade 
própria de matriz econômica e contábil, cabendo aqui somente ponderar a alegação fazendária. 
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No voto de mérito, o Ministro Relator encaminhou-se pela denegação da ordem. 

Inicialmente, trouxe uma série de premissas que embasaram a fundamentação de seu voto, 

notadamente a assimetria conceitual entre as receitas e os gastos públicos, o descuido sistêmico 

em priorizar reformas em que se afirmam direitos, mas em que não se modifica estruturalmente 

a organização estatal, e a necessidade de promoção da cidadania fiscal. Realizou, ainda, um 

excurso sobre os movimentos conjunturais e estruturantes que foram observados no âmbito do 

relacionamento entre governadores e autoridades econômicas federais. Argumentou pela 

conveniência da participação da jurisdição constitucional na matéria. Feitas essas achegas 

introdutórias, colheu prejudicial no sentido da inconstitucionalidade formal da norma que 

garantiu aos estados o desconto nos contratos, pois a LC 151 decorreu de iniciativa parlamentar, 

conquanto deveria ter sido apresentada pelo Chefe do Executivo da União. Isso porque 

impactou diretamente na lei orçamentária federal, na medida em que, ao prever a redução dos 

saldos devedores nas avenças de refinanciamento das dívidas estaduais, a legislação em tela 

retirou receitas públicas já esperadas para o exercício financeiro de 2016. Por outro lado, 

segundo o Relator, a LC 151 também apresentaria vício de inconstitucionalidade material, 

porque não foram observadas as vedações constitucionais constantes no art. 167 da Constituição 

de 1988, o que implicou aumento de despesa pública sem correspondente estimativa de impacto 

econômico-financeiro, à luz do princípio do equilíbrio orçamentário. De modo a justificar essa 

perspectiva, constatando ofensa ao princípio da clareza do orçamento público, o Ministro Edson 

Fachin perquiriu as fases do processo legislativo na espécie, tanto na Câmara dos Deputados 

quanto no Senado Federal, de maneira a censurá-las. Assim, ao seu ver, a inconstitucionalidade 

substancial decorreria de ofensa ao equilíbrio e à clareza do orçamento público. Aduziu, por 

fim, visualizar infringência ao princípio da solidariedade federativa no que esse ideal exige a 

realização do desenvolvimento e da redução de desigualdades regionais por meio da 

distribuição de recursos segundo uma fórmula distributiva. Contra esse ideal, a concessão de 

descontos nas dívidas dos estados litigantes na forma proposta na peça inicial beneficiaria 

desproporcionalmente os entes mais ricos e endividados. Por reconhecer a 

inconstitucionalidade da legislação, a prejudicialidade vincularia o julgador à denegação da 

ordem pleiteada. 

Posteriormente a esse voto, o Ministro Roberto Barroso aventou proposta de suspensão 

do processo com o fim de propiciar espaço temporal e institucional para a autocomposição entre 

a União e os Estados. Articulou essa sugestão com uma visão de mundo segundo a qual a 

judicialização representa uma dimensão patológica da vida social.  
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Antes do acolhimento dessa proposta, houve novas discussões a respeito do tema de 

fundo, as quais ocuparam boa parte da sessão plenária remanescente, inclusive com antecipação 

de entendimentos favoráveis à Fazenda nacional, ou seja, em convergência à proposta do 

Relator quanto ao resultado, por parte do propositor da questão de ordem e dos Ministros Gilmar 

Mendes e Marco Aurélio. 

Na sessão do dia 01 de julho de 2016, o Ministro Edson Fachin propôs nova Questão de 

Ordem para adaptar a tutela liminar concedida na primeira assentada e mantida na segunda. Em 

virtude de ata de reunião subscrita pelos representantes do Ministério da Fazenda e  pelos 

governadores dos estados e do Distrito Federal, aportada nos autos, propôs nova configuração 

da forma de pagamento dos débitos dos entes subnacionais que correspondeu a desconto de 

100% do valor das parcelas relativas aos meses de julho a dezembro de 2016, assim como o 

parcelamento em 24 meses dos numerários relativos ao lapso no qual os entes estaduais 

deixaram de adimplir plenamente o programa contratual, amparados em decisões liminares do 

STF. 

Em seara de exame crítico, destaca-se, em um primeiro olhar, que o instrumento 

processual e a controvérsia jurídica apontada não permitiriam a realização das discussões que 

se sucederam entre os Ministros em sede plenária, à luz da regra processual da congruência. A 

despeito disso, a opção pelo mandado de segurança é compreensível, por conta da inexistência 

de condenação em honorários sucumbenciais e da celeridade própria dessa espécie processual. 

Nesse sentido, restou truncado o fluxo informacional a respeito dos fatos mais relevantes para 

uma atuação consistente do STF, e não episódica, mesmo reconhecendo-se os esforços do juízo 

em obter dados e subsídios técnicos e a disposição dos litigantes em prestá-los. 

Embora as considerações argumentativas dos Ministros tenham refletido toda a 

problemática do endividamento público estadual, elas serviram mais para explicitar as 

cosmovisões dos julgadores quanto ao processo federativo de endividamento público 

subnacional e menos para resolver o caso deduzido em juízo.  

Em termos de impactos das decisões judiciais no sistema federal, a intervenção do STF 

– no momento em que se deu – produziu suficiente urgência nas autoridades econômicas e nos 

agentes políticos federais e estaduais, a ponto de colocar em curso negociação política a 

propósito das dívidas federativas. Por outro lado, a atuação da Corte não conseguiu apontar 

caminhos para a verticalização de esforços em prol da racionalização da atividade financeira 

dos Estados, à luz da sustentabilidade fiscal. Nessa linha, a solução política construída, que 

desaguou na Lei Complementar 156/2016, representou apenas alívio fiscal de curto prazo para 

os entes estaduais. Em síntese, a tutela jurisdicional permitiu desencadear a repactuação da 
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dívida federativa, diante da situação financeira reputada crítica de alguns estados, mas não 

forneceu parâmetros constitucionais dotados de objetividade para a interação entre União e 

Estados, mesmo aqueles já aprendidos pela Corte a partir das experiências prévias de 

judicialização da dívida pública. 

Por conta do referido encaminhamento da discussão e de suas respectivas limitações, 

depreende-se da argumentação dos Ministros que viabilizou o deferimento de tutela liminar a 

imputação de responsabilidade da União para com a federação, em consonância com algum 

grau de solidariedade financeira. Isso se demonstrou imprescindível, diante da vigente paralisia 

financeiro-administrativa de algumas unidades federadas, indicando impossibilidade 

momentânea de exercer, com as mínimas condições, a própria autonomia constitucional. Nesse 

ponto, falharam as regras e as instituições fiscais em prevenir, a tempo e modo, essa situação 

jurídico-política de insustentabilidade econômica de unidades federadas. 

Por sua vez, a função federativa do STF não restou clara na espécie, quiçá pelas 

complexidades fáticas e jurídicas do tema ou pela ausência de diretrizes apreendidas da 

gramática jurídica. Em visão retrospectiva, infere-se que a contribuição possível do STF nos 

confins processuais e institucionais foi catalisar as condições para um consenso provisório e 

juridicamente viável entre os entes federados envolvidos, bem como funcionar como uma arena 

deliberativa voltada à expressão da dimensão patológica do vínculo federativo em sua acepção 

financeira. Nesse sentido, com esteio nos pronunciamentos anteriores da própria Corte e nos 

aprendizados deles advindos, seria mais seguro manifestar as limitações da jurisdição 

constitucional e de seu arcabouço instrumental em relação à delimitação de uma solução ótima 

da problemática do endividamento público subnacional, haja vista ser muito mais ampla do que 

a lide jurídica proposta quanto à capitalização simples ou composta dos juros contratuais. Ao 

contrário, não se estabilizaram as expectativas sociais sobre a questão e restaram dúvidas se as 

portas do Tribunal servem como plano emergencial dos estados para conquistar um mínimo de 

espaço fiscal tido como suficiente para a realização de programa de governo estadual. Nessa 

linha, teme-se que essa hipótese será sempre testada pelo ousio dos litigantes, devendo ser 

necessariamente respondida, pelo menos em termos formais, em razão da constrição decisória 

da inafastabilidade jurisdicional. O principal problema desse estado de coisas reside na 

consistência e na coerência das respostas judiciais fornecidas pelo STF para o problema do 

endividamento estadual. 

Em síntese, as indagações em aberto que o caso deixou repousam longe do ideal de 

sustentabilidade da atividade financeira do Estado federal, pois denotam, na verdade, certa 

instabilidade do equilíbrio federativo em sua dimensão financeira, nada obstante a esfera 
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pública nacional e seus atores tenham tido a oportunidade de melhor endereçar esse problema 

ao longo de mais de três décadas de constitucionalismo democrático. 

3.3.7. Quando é obrigatória a renegociação da dívida federativa?  

Ao lado da discussão sobre a capitalização dos juros contratuais, se simples ou 

composta, proposta pelos estados e vertida nos mandados de segurança que lograram 

repercussão nacional na esfera pública, verifica-se a propositura concomitante da discussão, em 

sede de controle abstrato de constitucionalidade, sobre a obrigatoriedade e o momento da 

repactuação da dívida subnacional por intermédio das ADPFs 382 e 383, ambas ajuizadas em 

28 de janeiro de 2016 pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Popular Socialista, 

respectivamente. Registra-se, ainda, que essas agremiações pertenciam à base política do 

governo federal. 

Por se voltarem contra a LC 151/2015, a Presidência do STF determinou a distribuição 

dessas ações, por prevenção, ao Ministro Celso de Mello, que já relatava a ADI 5361, aforada 

pela AMB contra a possibilidade de uso, pelos Estados, dos depósitos judiciais para pagamento 

de precatórios vencidos. Embora compreenda-se esse expediente ordinatório em perspectiva 

formal, dada a coincidência dos objetos, as discussões propostas e os dispositivos legais 

impugnados em muito diferiram entre a ADI e as ADPFs.  

Superado esse ponto, registra-se que, na ambiência do recesso forense, a vice-Presidente 

do STF, Cármen Lúcia, apreciou os pleitos de medidas cautelares e as deferiu parcialmente em 

29 de janeiro de 2016, por entender plausíveis os argumentos dos partidos requerentes, no 

sentido de abusividade da atuação presidencial. Contudo, um mês depois (29.02.2016), o 

Ministro Relator proferiu nova decisão pelo não conhecimento de ambas as ADPFs. Essa 

decisão monocrática transitou em julgado no início de março de 2016. 

Na primeira ação, o PT almejava reconhecer a legitimidade constitucional dos arts. 2º, 

3º e 4º, Parágrafo único, da LC 148/2014, com a redação que lhes foi conferida pela LC 

151/2015, e ao mesmo tempo declarar a injuridicidade do art. 2º, § 1º, do Decreto presidencial 

8.616/2015. Por seu turno, o PPS apresentou exordial em tudo semelhante à do PT, inclusive 

com a mesma ordem e os mesmos tópicos de argumentação, além de trechos idênticos, o que 

permite, no caso, análise conjunta das alegações. Com os pleitos das ações, as agremiações 

esperavam a regularidade do procedimento dirigido à realização do refinanciamento da dívida 

pública subnacional. Em exordial de quase seis dezenas de laudas, o pedido do PT consistiu em 

declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos dispositivos da primeira lei 
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complementar, de maneira a afastar a interpretação de que a eficácia deles dependeria de 

autorização legal dos entes federados locais. Ademais, requereu declarações de nulidade das 

cláusulas dos aditivos já firmados que impuseram, como condição, a desistência de ações 

judiciais que discutissem a dívida pública refinanciada. Pediu também o fornecimento, pela 

União e pelo Banco do Brasil, das informações fiscais já atualizadas aos termos da LC 

151/2016, a fim de evitar o pagamento de parcelas a maior pelos devedores a partir de 31 de 

janeiro de 2016. Sendo assim, a ADPF proposta assumia simultaneamente as modalidades 

autônoma e incidental, porque buscava abarcar atos normativos (as leis complementares e o 

decreto) e outros de natureza concretas (celebração dos aditivos e prestação de informações). 

Evocou, a propósito, como preceitos fundamentais, os princípios federativo (nacionalidade da 

lei e óbices inconstitucionais que prejudicavam os cofres estaduais e municipais), da separação 

dos poderes (atuação excessiva da Presidência da República) e do devido processo legal 

(fixação de prazo desarrazoado e não disponibilização adequada de informações), assim como 

o direito de acesso à Justiça e a inafastabilidade jurisdicional. 

Superadas as preliminares, o requerente reconstruiu histórico legislativo sobre a dívida 

dos estados e municípios perante a União, realçando o esforço legítimo do Congresso Nacional 

em promover um reequilíbrio federativo, esbarrado na recalcitrância do Estado Federal. 

Articulou, ainda, com premissas teóricas vertidas no federalismo cooperativo da Constituição 

da República de 1988. Por fim, intentou demonstrar uma série de ofensas a preceitos 

fundamentais suscitada por interpretação conferida à LC 148/2014 pelo Decreto 8.616/2015, 

notadamente a inconstitucionalidade da exigência de autorização legislativa estadual e 

municipal para a concretização do refinanciamento da dívida federativa, tendo em conta o 

caráter nacional da legislação congressual, e tanto a desnecessidade do controle parlamentar na 

hipótese – que se traduz em dívida já contraída – quanto a necessidade de desistência de ações 

judiciais, além do vício de validade consistente na ausência de disponibilização adequada de 

informações por parte do governo federal aos congêneres estaduais. O Quadro 18, a seguir, 

sintetiza, o julgamento. 
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Quadro 18 - Ficha de julgamento da ADPF 382 e da ADPF 383 

ADPFs 382 e 383 

Relator Celso de Mello 
Autor/Requerente PT e PPS (situação) 
Réu/Requerido Presidência da República 
Protocolo 28.01.2016 
Cautelar 29.01.2016 (decisões monocráticas da Presidência) 
Mérito 29.02.2016 (decisões monocráticas) 
Ato impugnado arts. 2º, 3º e 4º, Parágrafo único, da LC 148/2014 e art. 2º, §1º, do Decreto 8.616/2015. 

Exposição 

a) adveio a LC 151/2015 que alterara a redação da LC 148/2014, contudo a Presidente 
da República formulou interpretação segundo a qual a renegociação da dívida 
federativa dependia de autorização legal das Assembleias Legislativas estaduais e da 
desistência de ações judiciais que veiculassem irresignação em face da União, por 
conta da dívida federativa; 
b) a União e o Banco do Brasil não procederam de forma transparente, diante das 
solicitações estaduais por informações fiscais atualizadas sobre a dívida pública 
federativa. Sendo assim, as agremiações políticas judicializaram o tema para exigir 
que esses atores prestassem informações corretamente e tempestivamente. 

Cabimento arts. 102, I, “a”, e 103, VIII, CR/88 

Questões apresentadas 

a) são constitucionais as exigências em ato infralegal de autorização parlamentar 
estadual ao refinanciamento da dívida pública federativa e de desistência de ações 
judiciais relativas ao endividamento subnacional? 
b) é cabível ao governo federal e à instituição financeira oficial a si vinculada 
recusarem-se a prestar informações atualizadas sobre assunto de interesse estadual? 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 

Em sua decisão monocrática, a Ministra vice-Presidente, Cármen Lúcia primeiramente 

anotou que a ADPF não se mostrava a via processual mais adequada para dirimir a controvérsia, 

visto que a pretensão poderia ser melhor deduzida, em termos de coerência processual e de 

pertinência jurídica, em sede de ADI, ao passo que providências concretas relativas à nulidade 

de cláusulas contratuais não seriam, a princípio, matéria própria de controle abstrato de 

constitucionalidade. No entanto, à luz da excepcionalidade da atuação presidencial no recesso 

forense e da gravidade das consequências institucionais em jogo, apreciou as pretensões 

cautelares das arguições, oportunidade em que delimitou a questão jurídica controvertida nos 

termos da exigibilidade ou não das condições do art. 2º, § 1º, do decreto impugnado, para a 

celebração de aditivos aos contratos de refinanciamento da dívida subnacional. Apontou que o 

tema houvera sido submetido reiteradamente à apreciação no plantão nos dias pretéritos, como 

nas ACOs 2.805 e 2.810, ajuizadas, respectivamente, pelos estados de Alagoas e do Rio de 

Janeiro. Assim, referenciou as razões de decidir que a levaram a deferir as tutelas de urgência 

nessas ações cíveis originárias, principalmente a compreensão de que as condições do decreto 

presidencial impuseram agravamento da situação financeira dos estados autores, inclusive 

quanto às desistências de ações judiciais, uma vez que esses atos levariam ao restabelecimento 

do estado anterior à concessão de liminares pelo STF em casos nos quais foram 
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preambularmente reconhecidas pelo Tribunal hipóteses de onerosidade excessiva. A omissão 

traduziu-se na falta de adequada prestação de informações pelo governo federal também foi 

censurada pela Ministra. Ela concluiu nas ACOs que não poderia “o direito dar com uma mão 

e tirar com a outra”. Já nas ADPFs, complementou o seu raciocínio no sentido de que a situação 

econômico-financeira dos entes federados levaria a acreditar em risco à prestação de serviços 

públicos essenciais, além de não ser admissível exigir-se, por norma infralegal, que a 

repactuação dos negócios ocorresse de forma menos favorável e mais gravosa aos estados 

pretensamente beneficiados pela legislação. Afastou, ainda, a imperatividade de autorização 

parlamentar local para a repactuação, porque o requisito seria de difícil atendimento em tempo 

hábil, tendo em vista coincidir com o período de recesso legislativo. Ou seja, entendeu pela 

caracterização dessa exigência como superável, sob pena de tornar inoperante a norma e de 

frustrar o direito que nela se contém, fruto de interpretação, via ato infralegal, de um dos 

contratantes, daí depreendeu a insustentabilidade jurídica dessa condicionante na espécie. 

Enfim, ao seu modo de ver, o necessário seria garantir a eficácia federativa da regra legal 

determinante da possibilidade de repactuação das dívidas públicas. Por isso, deferiu 

parcialmente a antecipação de tutela para suspender a eficácia dos incisos I e II do § 1º do art. 

2º do Decreto 8.616/2015. 

Noutro giro, na condição de Relator dos feitos, o Ministro Celso de Mello observou que 

sobreviera ao ajuizamento da ADPF 382 a edição do Decreto presidencial 8.665/2016, que 

expressamente revogou os dispositivos impugnados. Com isso, registrou fato superveniente 

com aptidão para caracterizar perda de objeto e esvaziamento do interesse processual 

demonstrado pelos requerentes. Mesmo que assim não fosse, observou que a ação não seria 

cabível, em razão do princípio da subsidiariedade, pois existiriam outros meios processuais 

idôneos a questionar diploma normativo pós-constitucional, no particular a ADI. Assim, não 

conheceu das ADPFs e tornou sem efeito as liminares anteriormente concedidas no recesso 

forense pela vice-Presidente. 

Em breve juízo crítico dos casos e das respectivas manifestações do STF,  aqui interessa 

a veiculação de tema de macrolitigância financeira por intermédio do sistema de controle 

abstrato de constitucionalidade, pois os resultados práticos obtidos no MS 34.023 e correlatos 

supracitados seriam os mesmos ou, assim crê-se, melhores, caso levados a efeito nas ADPFs. 

Registre-se, ainda, ser facultada aos governadores a legitimidade ativa, também sem custos 

associados à prestação jurisdicional, sendo, no entanto, incerta a celeridade no trâmite das 

ações, por depender da agilidade na condução da relatoria. De todo modo, a legislação de 

regência confere ao instrumento processual da ADPF a apreciação da controvérsia em tempo 
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equivalente ou inferior ao que observado na ação mandamental. Com melhores benefícios 

sistêmicos e estruturantes, essa via de prestação da jurisdição constitucional deveria ser 

enxergada como acesso prioritário das discussões federativas, até por questões de (a) isonomia, 

haja vista a eficácia erga omnes e os efeitos vinculantes das decisões em controle abstrato, e 

(b) de governança judicial, sem a multiplicação de demandas e relatores sobre a mesma 

controvérsia. Porém, ao contrário do Relator, entende-se cabível a ADPF na espécie, porque se 

almejava sindicar atos comissivos e omissivos, bem como se questionavam atos infralegais e 

contratuais. Por conta dessa amplitude de atos do poder público reputados lesivos a preceitos 

fundamentais da Constituição de 1988, a opção processual dos partidos políticos mostrou-se 

acertada. De todo modo, melhor política judiciária recomendaria a fungibilidade dessas 

arguições em ações diretas de inconstitucionalidade, prestigiando-se norma fundamental do 

processo civil com referência à primazia da solução jurisdicional de mérito. Ao invés disso, 

optou-se pela extinção do feito, com a revogação das liminares anteriormente concedidas, 

protraindo a formulação de posição definitiva do STF sobre as questões apresentadas, de forma 

abstrata, para momento futuro e incerto. 

Nos termos conceituais desta tese, considera-se interessante a discussão jurídica sobre 

o controle democrático do endividamento público subnacional, seja na inovação indevida 

promovida pelo decreto presidencial, seja no debate sobre nova autorização dos Legislativos 

estaduais e municipais como condição da repactuação. Vale ressaltar que o tema já houvera 

sido ferido pelo Ministro Ilmar Galvão na ADI-MC 686 e 688, de suas relatorias, ao dispensar 

a necessidade de nova autorização senatorial para a celebração de aditivos voltados à 

renegociação de dívida federativa anteriormente contratada. Quanto ao primeiro ponto, 

considera-se reprovável o proceder presidencial em razão de sua unilateralidade e da falta de 

transparência dos requisitos formulados em ato infralegal. Sobre o segundo tópico, entende-se 

imprescindível nova manifestação legislativa congressual e local, ainda que em sede de 

repactuação contratual pela celebração de aditivos, à luz da teleologia do princípio da legalidade 

orçamentária em perspectiva democrática, o qual deve informar o exercício desse controle 

financeiro representativo. No particular, pesou gesto do governo federal, visto como indevido, 

de veicular esse condicionante no curso do recesso parlamentar, de maneira a afastar 

temporariamente esse critério. No entanto, cuida-se de procedimento excepcional, justificado 

na individualidade do caso concreto, ante a afirmação da regra geral pela observância e 

imprescindibilidade do pronunciamento dessa instância democrática em matéria de dívida 

pública federativa. 
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Ademais, verifica-se que a preocupação do STF com o equilíbrio federativo se 

manifestou pela consideração da ilicitude do extravasamento de competência por parte de 

decreto presidencial, bem como da adequação do órgão judicial como via para repará-la, além 

do caráter nacional das leis complementares em discussão. Novamente, a afirmação da 

liberdade e da igualdade na federação ocorreu a partir de suas distorções fiscais, uma vez que 

asseverada pela Ministra vice-Presidente a ausência de condições fáticas para o exercício de 

ação autônoma pelos Estados-membros, diante das situações críticas experimentadas no âmbito 

das finanças públicas. 

3.3.8 Crítica global à segunda narrativa 

“A Rainha só tinha um modo de resolver todas as 
dificuldades, pequenas ou grandes. ‘Cortem a cabeça 
dele!’, disse sem nem sequer se virar.”431 

(Lewis Carroll) 

Ao longo da análise jurídica desta seção, centrada nos limites impostos pela jurisdição 

constitucional às ascendências da União, no panorama federativo, e ao exercício legítimo das 

prerrogativas contratuais que esse ente dispõe na condição de prestamista, tornou-se evidente 

que o STF é quase invariavelmente chamado a intervir no federalismo fiscal brasileiro no que 

toca à dívida pública federativa. Contudo, as respostas jurisdicionais parecem depender das 

conjunturas em que as perguntas são feitas pelas unidades federadas. Na condição de instância 

máxima do Judiciário, vocacionada a guardar a Constituição e formular precedentes a si e a 

outrem, também aqui o diálogo institucional entre STF e Estado Federal não flui unicamente 

determinado pela lógica jurídica, tendo em vista também muito importarem nesse 

relacionamento os influxos oriundos da política pura territorial e da macroeconomia. Nesse 

sentido, a primeira crítica dogmática evidente consiste, de um lado, no fato de a Corte não 

apresentar desempenho institucional linear e progressivamente melhor no curso da presente 

experiência democrática, pelo menos nas últimas três décadas, e, de outro, de os litigantes não 

adaptarem seus argumentos jurídicos de acordo com as reações judiciais ou ao menos 

canalizarem suas irresignações de fundo político às vias da racionalidade jurídica. Explicação 

alternativa pode ser formulada no sentido de que, por detrás de discursos pretensamente 

jurídicos, os litigantes veiculam estratégia política de buscar espaço fiscal para a realização de 

                                                      
431 CARROLL, Lewis. Alice no país das maravilhas. Porto Alegre: L&PM, 2009. p. 113. 
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suas prioridades, às custas da federação. Em suma, decidir sobre conflitos fiscais federativos 

relativos à dívida pública subnacional não tende a ficar mais fácil com o tempo. 

Em consequência, aporta-se a segunda crítica: de quatro em quatro anos, a cada ciclo 

eleitoral, parece reabrir-se a tentação de refundar a dimensão financeira da federação, o que 

demonstra, em certa medida, um nível aquém do desenvolvimento do federalismo fiscal, pelo 

menos tal como esperado nesta tese. O desafio tende a ser a consolidação de uma 

institucionalidade madura, tendo em vista refletir-se na relação entre o sistema de Justiça, os 

mandatários de cargos eletivos representativos e majoritários e o corpo técnico-burocrático de 

coloração contábil-econômica.  

Em uma perspectiva exógena, as orientações jurisprudenciais do STF não representam 

balizas limitativas à ação dos Chefes dos Executivos, haja vista que se nota uma recorrência 

nas petições formuladas pela advocacia pública a argumentos já rechaçados ou superados pela 

Corte. Com efeito, não se realiza a contento a funcionalidade do Poder Judiciário consistente 

em pacificação das relações sociais ou estabilização das expectativas sobre condutas de sujeitos 

de direito na sociedade. Conjectura-se que a baixa responsividade dos agentes públicos às 

orientações jurisprudenciais do Tribunal associam-se com as causas apresentadas na crítica 

anterior. 

Sob um prisma endógeno, a estabilização de um corpo de precedentes sobre a 

judicialização da dívida federativa não se mostrou possível e, por consequência, tampouco 

ocasionou economia cognitiva aos julgadores da Corte consistente em aportar decisões 

semelhantes para as mesmas perguntas das mesmas partes litigantes, ou distinguir, segundo um 

racional previsível, as controvérsias diferidas no tempo por um idêntico órgão judicial, com 

iguais Fazendas litigantes, mas distintas lideranças políticas nacionais e diferentes julgadores. 

Nessa senda, convém refletir, nesse escopo particular, sobre crítica formulada em outro 

contexto por Amaral Júnior e Banhos, isto é, as modificações na composição do STF como 

fator de viragens jurisprudenciais, mesmo que seja para reconhecer a natureza essencialmente 

instável do pacto federativo e limitar as ambições do árbitro judicial da federação no campo da 

judicialização da dívida pública subnacional. Sendo essa a conclusão alcançada, recomenda-se 

limitar os argumentos cabíveis a serem processados pela instância judicial nessa temática 

conflituosa, em prol de algum grau de racionalidade jurídica. Identificado um desempenho 

institucional aquém do esperado, trilha alternativa consiste na assunção por parte da Corte de 

papel mais coerente, consistente e consequente em relação à dívida federativa, de modo a 

aportar respostas jurisdicionais céleres, uniformes e previsíveis. Isso implicaria adotar a 

problemática como prioridade decisória do STF em médio prazo, mobilizando-se, por 
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consequência, recursos escassos para desincumbir-se de tal mister em prol da sustentabilidade 

financeira do pacto federativo. 

Terceiro, dirige-se crítica à utilização empírica da faculdade conferida à União pelo art. 

160, Parágrafo único, inciso I, do texto constitucional, ou seja, defende-se ser necessário 

proceder-se a uma distinção conceitual entre o que é constitucionalmente possível e o que é 

conveniente, ao menos sob o prisma do sistema jurídico. Em termos hermenêuticos, argumenta-

se que é mais produtivo ao intérprete, gestor público ou juiz compreender os direitos do governo 

federal de reter e compensar-se pro solvendo como exceção à regra posta na cabeça do 

dispositivo constitucional, que diz ser vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao 

emprego dos recursos atribuídos. Cuida-se de uma condição de possibilidade para um 

relacionamento fiscal saudável entre os níveis governamentais, haja vista que a experiência 

recente demonstra o comportamento destrutivo que a União e os estados mais endividados 

engajam de parte a parte, mediado com mais ou menos sucesso pelo Tribunal. A nosso ver, no 

âmbito dos temas de repercussão geral analisados, o STF reverteu sua compreensão pela 

regularidade do expediente por reputar, em concreto, a unilateralidade e os excessos do governo 

federal na espécie. Assim, passou a interpor-se, na prática, às pretensões da União, obstando as 

sanções financeiras previstas nos arts. 25 e 40 da LRF. Nesse contexto de posições firmes, mas 

implícitas, navegou-se em incerteza por mais de uma década, ao fim da qual afirma-se que a 

temática merece melhor regulação normativa.  

Com o fito de tornar a posição desta tese mais clara, compreende-se perfeitamente a 

posição argumentativa do Estado Federal em objetar a escolha das unidades estaduais em 

inadimplir com suas prestações mensais relativas à dívida federativa já contratada, porquanto, 

em última medida, corresponde a incremento da dívida pública federal, repercutindo em 

corrosão inflacionária ou tributação presente e futura na pior das hipóteses e, na melhor delas, 

em compreensão fincada em fundamentos econômicos de solidez financeira por parte dos 

investidores detentores de títulos federais, os quais terminariam por perceber pior remuneração 

pelo seu capital. Igualmente, dá-se azo à razão federal de que as condições da renegociação da 

dívida pública estadual mostram-se melhores em comparação ao percebido no mercado de 

créditos, inclusive pela própria União, haja vista que o governo federal credor calcula risco de 

crédito mais baixo nas operações estaduais, justamente por possuir a faculdade da 

“autocompensação”. O ponto aqui é que esse desconto sai custoso sob o prisma federativo. Não 

é por outro propósito que o art. 32, § 5º, da LRF interdita a celebração de contratos de operação 

de crédito externo com cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. 

A propósito, ganha preponderância o argumento em favor da soberania fiscal da República 
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Federativa do Brasil, sendo o art. 20 da Res. SF 43/2001 ainda mais detalhista, pois proíbe 

cláusula contratual de natureza política, atentatória à soberania nacional e à ordem pública, 

contrária à Constituição e às leis brasileiras e que implique compensação automática de débitos 

e créditos. É consabido que autonomia constitucional das partes não se confunde com soberania 

do todo, ou seja, impende distinguir as finalidades e os regimes jurídicos das operações internas 

e externas, no entanto parece necessário desenhar o sistema de garantia das dívidas públicas 

subnacionais considerando o inconveniente administrativo-financeiro percebido pelos 

mandatários locais de não receber as receitas transferidas esperadas. Na arquitetura do sistema, 

entende-se imprescindível evitar condutas unilaterais de ambos os contratantes, seja a moratória 

dos Estados, seja o expediente pouco dialético da União. Faltando esse entendimento, 

argumenta-se que é prudente, por parte do STF, construir essa ponte, provisoriamente, via tutela 

jurisdicional, seja na forma de política judiciária de administração da Justiça com repercussões 

federativas,432 seja a título de concretizar os poderes gerais de cautela e efetividade dos 

magistrados em geral. 

De novo, argumenta-se que o problema é de estratégia regulatória, porquanto não se 

induz o regulado a cooperar e a comportar-se em conformidade normativa mediante o uso 

sistemático da penalidade, principalmente quando se observa que a reação do mandatário local 

é invariavelmente pela politização de um assunto técnico-contratual, colocando-se como alvo 

de uma injustiça federativa. Por essa razão, também compreende-se a irresignação estadual 

vertida em reclamo quanto à priorização dos direitos creditícios do governo federal em 

detrimento do provimento de serviços públicos essenciais.  

Enfim, última crítica desta seção consiste na incapacidade das unidades federadas em 

planejar conjuntamente a fragilidade financeira, a despeito de as crises fiscais decorrentes do 

excesso de endividamento serem iterativas na tradição constitucional recente. Da parte dos 

Estados, parece que a falta de pensamento de médio e longo prazo por partes das lideranças 

locais dificulta o engajamento em um padrão sustentável de atividade financeira do ente. 

Centrando-se na União, duas indagações foram constantes ao longo desta pesquisa. Primeiro: 

por que o governo federal aceita o risco de perder o leme do processo de ajuste fiscal e de 

reformas econômicas, mesmo quando governadores, Congresso Nacional e STF estão alinhados 

em um curso de ação, na esperança de que uma espécie de cronoterapia lhe seja favorável? 

Segundo:  por que presidentes ou governadores em situação conjuntural evidentemente 

                                                      
432 WATANABE, Kazuo. Política pública do poder judiciário nacional para tratamento adequado dos conflitos de 
interesses. In: PELUSO, Antonio Cezar; RICHA, Morgana de Almeida (coord.). Conciliação e mediação: 
estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
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desfavorável não negociam para minimizar os custos de uma derrota federativa, apostando na 

reversão do arranjo em momento futuro? Com essas questões em mente, na esteira da 

concretização de tribunal multiportas,433 argumenta-se caber à Corte um papel de mediação por 

vezes pendular ou bidirecional, centrípeto e centrífugo, do ponto de vista fiscal, uma vez que 

se demonstra necessário salvaguardar os objetivos constitucionais de longo prazo de atuações 

descoordenadas das instituições fiscais e republicanas.434 

3.4 Disciplina e criatividade fiscais dos Estados 

“Nós somos o Tribunal da Federação. Nós somos o Supremo Tribunal 
Federal, nós estamos vivendo um momento, do ponto de vista da 
trajetória fiscal, que atinge, de maneira muito drástica e grave, as 
unidades da Federação – desde a União Federal, os Estados e os 
Municípios.”435 

(José Antonio Dias Toffoli) 

Uma versão narrativa diversa, repetidamente posta em juízo, diz respeito ao binômio 

fiscal “disciplina e criatividade dos Estados”, em matéria de endividamento público. Nesse 

quesito, o STF foi chamado a decidir quais são as contrapartidas exigíveis dos entes estaduais 

em troca da renegociação da dívida federativa pelo governo federal e os limites constitucionais 

do federalismo fiscal para o exercício da autonomia financeira das unidades federadas. 

No plano das controvérsias efetivamente decididas, do lado da criatividade fiscal, a 

fonte dos litígios foi o interesse dos governadores em financiar despesas correntes com 

operações de crédito, em virtude da insuficiência das receitas arrecadas ou do desejo de 

canalizar os ingressos para projetos de governo. Nesse aspecto, o adimplemento tempestivo da 

dívida  não financeira de origem judicial (os precatórios vencidos e não pagos) mereceu um 

capítulo à parte, desde intentos de intervenção federal no Estado mais rico da federação até o 

desbaratamento de vultoso esquema de corrupção (escândalo dos precatórios). Do lado da 

disciplina fiscal, é particularmente notável a possibilidade constitucional de instituir tetos de 

gastos estaduais por via de cláusula contratual da dívida federativa, ou seja, de promover a 

                                                      
433 ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, Tania; CRESPO, Mariana Hernandez (org.). Tribunal multiportas: 
investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 
2012. 
434 Esse oximoro parece ter sido expresso com maestria pelo Monsieur Prudhomme, personagem de Henri 
Monnier, figura francesa próxima de nosso Conselheiro Acácio, de Eça de Queirós: “Ce sabre est le plus beau jour 
de ma vie: avec lui, je jure de soutenir,de défendre nos institutions et au besoin de les combattre.” 
435 Manifestação oral colhida no julgamento na data de 07.04.2016 do MS-AgR 34.023, de relatoria do Ministro 
Edson Fachin e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, pelo Pleno do STF. 
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limitação do aumento das despesas públicas estaduais à variação da taxa de inflação. Compete 

à dogmática jurídica definir em que medida o contratualismo é transplantável para o 

relacionamento federativo a ponto de minorar a autonomia constitucional dos entes estaduais, 

até mesmo por força do princípio da legalidade. Com esse panorama dos litígios federativos 

fiscais percebidos, passa-se a examiná-los. 

3.4.1 Para qual finalidade admite-se a emissão de título público estadual diversa do 

adimplemento de precatórios vencidos e requisitados no regime constitucional decaído? 

Da ordenação fiscal federativa intentada desde os anos 1970, percebe-se que um dos 

corolários da assunção do endividamento público dos estados como uma preocupação nacional 

foi a busca por limitar que esse fenômeno financeiro na modalidade da dívida pública 

mobiliária. Em outras palavras, viu-se como necessário ao equilíbrio fiscal do Estado federal 

que os entes estaduais não emitissem títulos públicos, uma vez que se promovia uma 

“alavancagem financeira” artificiosa, haja vista que não eram os agentes econômicos privados 

os principais credores das letras financeiras emitidas pelos Estados, mas os próprios bancos 

estaduais. A resultante era um incentivo ao endividamento, em detrimento do corte de gastos, 

ou o incremento da carga tributária, combinando-se com um aumento do risco sistêmico de 

crédito ao sistema financeiro nacional. 

Ocorre que, em decorrência da percepção dos constituintes de que era imediatamente 

impagável, via ciclo orçamentário, o valor dos precatórios judiciais pendentes de adimplemento 

na data da promulgação do texto constitucional em 1988, nos termos do art. 33 do ADCT, 

elaborou-se norma constitucional transitória que viabilizou, de um lado, parcelamento desses 

passivos por até oito anos a partir de julho de 1989 e, de outro, a emissão de títulos de dívida 

pública por parte das entidades devedoras para o cumprimento do prazo do parcelamento no 

exato montante do dispêndio, tal como aferível anualmente. Para a jurisprudência do STF, essa 

questão foi importante para assentar a igual normatividade no altiplano constitucional do corpo 

dogmático e do ADCT, conforme, inter alia, assentado no RE-AgR 215.107, de relatoria do 

Ministro Celso de Mello. Para a federação, a exceção constitucional reputada transitória 

representou um monumental escândalo de corrupção em todos os níveis governamentais. No 

caso do Município de São Paulo, o “escândalo dos precatórios” veio à tona já no início da gestão 

de Celso Pitta na prefeitura, em 1997, o que ficou vulgarmente conhecido como “Pittagate”; 

Pitta havia sido eleito em 1996, tendo atuado anteriormente como Secretário Municipal de 

Finanças na gestão de Paulo Maluf. Nesse contexto, foram identificadas fraudes na emissão 
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ilegal de títulos, inclusive a maior do que o valor devido, até mesmo pela consideração de 

precatórios falsos. Daí, a partir da prefeitura paulistana, difundiu-se a “indústria dos 

precatórios” a diversas outras municipalidades e governos estaduais, registrando-se grandes 

lucros nessas operações de crédito em favor dos agentes econômicos detentores desses títulos 

em contrapartida aos prejuízos do Erário municipal.436 Somente no Município de São Paulo, 

foram emitidos R$ 3,2 bi no período de 1993 a 1995, a pretexto de saldar os precatórios 

requisitados no regime constitucional decaído e inadimplidos. 

Enfim, a União fora implicada na questão não só em razão dos impactos das fraudes na 

economia nacional, mas também pela existência de documentação forjada nos pedidos de 

autorização dirigidos ao Senado Federal para emissão de títulos públicos estaduais e 

municipais, caracterizados por dolo ou culpa no incremento da dívida mobiliária subnacional. 

A consequência foi a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito, popularmente 

conhecida como “CPI dos Títulos Públicos” e “CPI dos Precatórios”, voltada a investigar a 

autorização, emissão e negociação de títulos públicos estaduais e municipais, nos exercícios de 

1995 e 1996. Em relatório de autoria do Senador Roberto Requião, fica patente que o objeto da 

investigação parlamentar era a existência de ações de alguns governos estaduais e municipais 

no sentido de burlar as restrições impostas pelo texto constitucional à dívida pública mobiliária 

subnacional, seja originariamente, nos arts. 100, CR/88, e 33, ADCT, seja posteriormente, com 

a EC 3/1993. Para os fins desta tese, importa a constatação dessa CPI do consentimento do 

Senado Federal e do Bacen com a “indústria da emissão de títulos com base em precatórios”, 

resultando em significativo montante de perdas estimadas aos Erários subnacionais.437 

No STF, houve o enfrentamento de temas atinentes à persecução penal dos ilícitos e dos 

infratores, sob as luzes do foro por prerrogativa de função atribuído ao prefeito Paulo Maluf, 

ao se tornar deputado federal. Na Pet 4.132, de relatoria do Ministro Marco Aurélio,  a 

materialidade centrou-se na colocação e negociação de Letras Financeiras do Tesouro 

Municipal de São Paulo de forma fraudulenta e prejudicial às finanças públicas no período de 

1994 a 1996, durante a gestão de Paulo Maluf, tendo o Relator reconhecido a prescrição penal 

e declarado extinta a punibilidade na espécie.438 Noutro giro, em relação ao caso do Estado de 

Pernambuco, que teria lançado quase meio milhão de títulos públicos, totalizando arrecadação 

                                                      
436 ENTENDA o caso dos precatórios. Folha Online, 10 de abril de 2000. Disponível em:  
https://www1.folha.uol.com.br/fol/pol/ult10042000165.htm. Acesso em: 02 mar. 2021. 
437 Com foco no estudo da corrupção, registra-se a análise empreendida sobre o caso em: FURTADO, Lucas Rocha. 
As raízes da corrupção no Brasil: estudos de caso e lições para o futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 315-
326. 
438 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Petição 4.132, rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2007, Publ 
em DJ 30.10.2007. 
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de R$ 480 mi, fora implicado em processo penal o então governador Miguel Arraes e seu 

respectivo Secretário da Fazenda e neto, Eduardo Campos, posteriormente deputado federal e 

também governador pernambucano. Oferecida denúncia pelo PGR, por unanimidade, o 

Tribunal rejeitou-a no âmbito do Inq. 1.690, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, sob o 

fundamento da impossibilidade jurídica, de acordo com o princípio penal da reserva legal, de 

equiparar um Estado a instituição financeira para efeitos de tipificação em delitos contra o 

sistema financeiro nacional preconizados na Lei 7.492/1986.439 

Superada a questão penal, o STF também foi chamado a se pronunciar, em sede de ADIs 

e de ACOs, sobre os conflitos federativos fiscais correlatos à emissão de títulos públicos 

estaduais para pagamento de precatórios requisitados na ordem constitucional pretérita. No 

plano horizontal, o endividamento intergovernamental cruzado ocasionou litígios entre os entes 

estaduais, levando à proibição dessas operações, no ano de 2000, ex vi art. 35 da LRF, isso 

porque alguns estados tornaram-se detentores dos títulos de outros, havendo aqui até mesmo 

uma correlação entre as agremiações políticas a que os governadores estavam vinculados ao 

tempo do mandato. Na mesma linha caminhou a administração pública indireta estadual, na 

medida em que os bancos oficiais se converteram em prestamistas nesse contexto.  

A título de exemplo, cita-se a ACO 597, de relatoria do Ministro Celso de Mello, na 

qual o Banco de Brasília (BRB) almejara ao adimplemento das Letras Financeiras do Estado de 

Santa Catarina, decidindo o STF pela sua incompetência no caso, tendo em vista que o litígio 

eminentemente patrimonial envolvendo banco distrital não representava conflito federativo, 

nos termos do art. 102, I, “f”, do texto constitucional.440  

Outra ilustração consiste nas ACOs 991 e 1.349, de relatoria do Ministro Alexandre de 

Moraes, ajuizadas em 2007, e decididas somente em 2019, nas quais, de um lado, o Ministério 

Público do Estado do Paraná pleiteava a anulação de contrato de devolução de valores relativos 

à dívida mobiliária celebrado pelo ente paranaense com o Estado de Alagoas e, de outro, a 

unidade alagoana litigava em face da União, com vistas a impedir que o ente central 

considerasse o contrato por si celebrado com o Estado do Paraná como conduta vedada pelo 

art. 35 da LRF. Na visão do Relator de ambas as ações, em 2019, o negócio jurídico celebrado 

entre os entes estaduais já teria exaurido seus efeitos desde 2010, logo, boa parcela dos capítulos 

das iniciais não ostentaria mais interesse de agir. No que toca à abusividade da avença suscitada 

                                                      
439 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inquérito 1.690, rel. Min. Carlos Velloso, j. 04.12.2003, Publ 
em DJ 30.04.2004. 
440 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental em Ação Cível Originária 597, rel. Min. 
Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 03.10.2002, Publ. em DJe 10.08.2006. 
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pelo MPPR em desfavor da unidade paranaense, o Ministro Alexandre de Moraes considerou 

que a tutela jurisdicional não pode se afastar de segurança jurídica dimanada de situação já 

consolidada, assim entendeu que as razões do autor não levariam à decretação da nulidade de 

todo o contrato. Em síntese, julgou extintas as duas ACOs, sem resolução do mérito, por falta 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos 

do art. 485, IV, do CPC.441 

Importam aqui três ações diretas de inconstitucionalidade decididas no contexto do 

“escândalo dos precatórios” em 1997. As duas primeiras (ADIs 1.523 e 1.527, ambas de 

relatoria do Ministro Maurício Corrêa) veicularam questionamento em abstrato da Lei 

10.168/1996, do Estado de Santa Catarina, bem como de resolução senatorial que autorizou 

essa operação catarinense, a partir dos quais foram emitidos títulos estaduais para pagamento 

de precatórios, nos termos do art. 33 do ADCT. A terceira (ADI 1.593, também de relatoria do 

Ministro Maurício Corrêa) dedicou-se a impugnar a Lei 11.334/1996, editada pelo Estado de 

Pernambuco, em situação congênere. 

A despeito de o contexto litigioso ser semelhante nos casos de Pernambuco e de Santa 

Catarina, os resultados das demandas foram distintos, por questões processuais. Nesse sentido, 

o STF permitiu a utilização do crédito público na tentativa de equacionamento do problema do 

estoque de dívidas judiciais, mas não permitiu o aumento do escopo da regra excepcional 

contida no art. 33 do ADCT. 

Nas ADIs 1.523 e 1.527, agremiações políticas de oposição – o Partido dos 

Trabalhadores e o Partido Progressista Brasileiro – voltaram-se contra resolução senatorial e lei 

catarinense que, substancialmente, permitia a colocação de mais de 550 mil Letras Financeiras 

do Tesouro estadual, totalizando R$ 585 mi, com prazos de 12 a 60 meses. Os riscos financeiros, 

notadamente a liquidez, deveriam ser equacionados por atuação do Banco do Estado de Santa 

Catarina (BESC), mediante fundo de liquidez desses títulos, de natureza contábil. Nesse ponto, 

houve a alavancagem financeira, fruto da relação entre o Estado de SC e o BESC, pois ficavam 

autorizados a celebrar convênios, contratos e ajustes para garantir emissão, compra e venda, 

financiamento e resgate dos títulos públicos em tela. A finalidade única da operação era o 

pagamento de precatórios vencidos, nos termos do art. 33 do ADCT. 

Em resumo, os requerentes alegaram que os diplomas impugnados afrontavam a norma 

constitucional transitória, uma vez que não teriam obedecido aos requisitos condicionadores da 

emissão dos títulos estaduais. Assim, deveriam ser observados de forma concomitante: (i) a 

                                                      
441 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Cível Originária 991, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 
24.09.2019, Publ. em DJe 26.09.2019. 
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existência de decisão do Executivo local de parcelar o pagamento de precatórios judicias; (ii) 

essa decisão ser editada no prazo máximo de 180 dias após a promulgação da Constituição de 

1988; (iii) os precatórios deveriam estar pendentes no advento da novel ordem constitucional, 

sendo necessariamente pagos em até oito anos, em parcelas anuais, a partir de 1º de julho de 

1989; e (iv) as entidades devedoras deveriam emitir, a cada ano, títulos estaduais no exato 

montante do dispêndio. Nesse sentido, os objetos representaram quatro violações à 

normatividade constitucional. Primeira, o processo de tramitação dos atos normativos 

impossibilitou a verificação da observância dos requisitos. Segunda, não houve a edição do ato 

do Poder Executivo estadual veiculador da decisão dos itens (i) e (ii). Terceira, era impróprio o 

instrumento adotado pelo Estado de SC, uma ordem de serviço, tendo em conta os efeitos 

internos e a duvidosa autenticidade, sem a remissão do original à ALE-SC, tampouco exibida 

em juízo. Quarta, o valor das operações de crédito seria superior ao estoque de precatórios 

pendentes, dado que este totalizava R$ 395 mi, indicando desvio de finalidade na espécie. 

Noutro giro, ambos os requerentes fundamentaram o periculum in mora em razão dos prejuízos 

a serem sofridos pelos futuros detentores dos títulos e pelos cidadãos catarinenses. 

Posteriormente, em momentos sucessivos, o PT veio aos autos noticiar que o governador estaria 

a se manifestar na imprensa estadual aludindo que o Estado estava com meio bilhão em caixa, 

a ser empregado em diversas finalidades, bem como aportar informação encaminhada ao Bacen 

pelo Presidente do TJSC, na qual declinara o valor de quase R$ 230 mi, possivelmente acrescido 

por mais R$ 78 mi, quantias muito inferiores ao montante das operações viabilizadas pelas 

legislações impugnadas. 

Em sede de informações, o governador do Estado pugnou pela higidez dos objetos, dado 

que, sob o prisma formal, esses teriam observado o devido processo legislativo e, na perspectiva 

material, não haveria ofensa ao texto constitucional, porquanto ambos os atos se limitariam a 

autorizar a operação, desde que cumpridos os requisitos do art. 33 do ADCT. Ou seja, mesmo 

que as asserções dos requerentes fossem corretas, a violação não decorreria dos diplomas 

impugnados, pois esses apenas disporiam, de forma geral e abstrata, sobre operação futura, esta 

sim com potencial ofensivo. 

Ademais, a Assembleia Legislativa do Estado limitou-se a sustentar o indeferimento 

liminar das ações, porque não haveria, nas petições iniciais, procuradores regularmente 

constituídos. Aludiu, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido. 

Por seu turno, a Presidência do Senado Federal suscitou preliminar pela não 

cognoscibilidade das ADIs, porquanto a Resolução senatorial se trataria de ato de efeito 

concreto, uma autorização, bem como o acolhimento dos argumentos dos requerentes 
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demandaria dilação probatória, inviável nessa via processual. Quanto ao mérito, argumentou 

que o ato exarado pela Casa legislativa estaria em conformidade formal e material com a 

Constituição da República. Não houve abertura de prazo para manifestação do Procurador-

Geral da República. O Quadro 19, a seguir, sintetiza, o julgamento. 

Quadro 19 - Ficha de julgamento da ADI 1.523 e da ADI 1.527 

ADIs 1.523 e 1.527 

Relator Maurício Corrêa 
Autor/Requerente PT e PPS (oposição) 

Réu/Requerido 
Presidência do Senado Federal, Governador do Estado de Santa Catarina e 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

Protocolo 19.11.1996 e 21.11.1996 
Mérito 05.11.1997 (sessão plenária) 

Ato impugnado 
Lei estadual 10.168, de 11 de julho de 1996, e Resolução do Senado Federal 
76, de 15 de outubro de 1996 

Exposição 

A título de viabilizar o expediente financeiro permitido pelo Parágrafo único 
do art. 33 do ADCT, o Estado de SC teria sido autorizado por lei local e 
resolução senatorial a emitir mais de 550 mil letras financeiras do tesouro 
estadual, totalizando R$ 585 milhões, a vencerem em 12 a 60 meses. Contudo, 
ao entender dos requerentes, houve uma série de irregularidades tanto no 
processo legislativo quanto no resultado vertido em ato normativo. 

Cabimento arts. 102, I, “a” e “p”, e 103, VIII, CR/88 

Questões 
apresentadas 

Com fundamento no art. 33, Parágrafo único, do art. 33 do ADCT, é dado a 
Estado-membro realizar colocação de títulos públicos no mercado, sem 
comprovar o cumprimento dos requisitos constitucionais, em quantia superior 
ao estoque de precatórios elegíveis à sistemática excepcional e por meio de 
ordem de serviço? 

Direito aplicável arts. 33, ADCT, e 5º, EC 3/1993. 
Argumentação jurídica 

Autor/Requerente 

a) ocorre inconstitucionalidade formal quando o processo legislativo para 
autorizar a operação de crédito prevista no art. 33 do ADCT não permite aferir 
o cumprimento dos requisitos constitucionais desse dispositivo; 
b) não é dado ao Poder Executivo estadual realizar a colocação de títulos 
públicos no mercado mediante simples ordem de serviço, sem editar ato 
próprio veiculador da decisão, a ser tomada em até 180 dias da promulgação 
da Constituição da República de 1988, de parcelar por até oito anos o 
pagamento dos precatórios vencidos e requisitados no regime constitucional 
decaído; 
c) configura desvio de finalidade a utilização dos recursos auferidos da dívida 
pública mobiliária motivada ao pagamento de precatórios pendentes ao tempo 
da promulgação do texto constitucional em despesas públicas diversas. 
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ADIs 1.523 e 1.527 

Réu/Requerido 

Presidência do Senado Federal 
a) as ações não merecem conhecimento, porque os objetos consistem em atos 
de efeitos concretos e o acolhimento das razões dos requerentes exige dilação 
probatória; 
b) a resolução senatorial vergastada encontra-se em conformidade formal e 
material com a Constituição da República. 
Governador do Estado de Santa Catarina 
a) os objetos observaram o devido processo legislativo, assim não há 
inconstitucionalidade sob o prisma formal; 
b) inexiste ofensa material à normatividade constitucional, porque os atos 
impugnados limitam-se a autorizar uma operação de crédito futura. 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 
a) as ações devem ser indeferidas liminarmente, porquanto os patronos não 
estão regularmente constituídos e há impossibilidade jurídica do pedido. 

AGU --//-- 
PGR --//-- 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 

O Relator submeteu o caso ao Pleno na sessão de 05 de novembro de 1997. Dessa feita, 

o STF, por unanimidade, não conheceu das ações, nos termos do voto do Ministro Maurício 

Corrêa. Assim, argumentou que era necessário perlustrar extensa matéria fática para chegar à 

conclusão pretendida pelos requerentes, seja quanto processo legislativo, seja quanto à operação 

em si. A propósito, evocou a jurisprudência do STF no sentido de que, por um lado, o controle 

abstrato de constitucionalidade não é adequado para perquirir matéria de fato e, por outro, não 

se admite essa via processual para questionar lei meramente formal, cujo conteúdo possui 

efeitos concretos. Igualmente, entendeu o Relator que o tema narrado pelos partidos políticos 

teria sido tratado à exaustão na CPI dos Títulos Públicos, então encerrada com o 

encaminhamento das conclusões ao Ministério Público. O Quadro 20, a seguir, sintetiza, o 

julgamento. 
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Quadro 20 - Ficha de julgamento da ADI 1.523 e da ADI 1.527 

ADI 1.523 e ADI 1.527442 

Redator do acórdão Ministro Maurício Corrêa (Relator) 
Publicação DJ 18.05.2001 
Votação 8 x 0  

Ausência 
Ministros Celso de Mello (Presidente), Marco Aurélio e Nelson Jobim (neste 
julgamento) 

Resultado Não conhecimento das ações 

Corrente Vencedora 
Ministros Maurício Corrêa (Relator), Moreira Alves, Néri da Silveira, Ilmar 
Galvão, Sepúlveda Pertence, Sydney Sanches, Octavio Gallotti e Carlos 
Velloso (vice-Presidente). 

Razões de decidir 

a) o acolhimento dos argumentos dos requerentes em relação aos vícios no 
processo legislativo ou às operações de crédito autorizadas demandaria ampla 
dilação probatória, o que é inviável em ADI; 
b) o controle abstrato de constitucionalidade não é adequado para perquirir 
matéria de fato ou sindicar lei de efeitos concretos. 

Razões laterais 
a) MC: as preocupações dos partidos requerentes foram suficientemente 
tratadas na CPI dos Títulos Públicos, então recentemente concluídas com 
encaminhamento de suas conclusões ao Ministério Público. 

Fonte: elaboração própria com base no inteiro teor do acórdão publicado no DJ. 

Na ADI 1.593, em reação à representação formulada pelo Procurador-Geral de Justiça 

pernambucano, o PGR questionou a Lei 11.334/1996, do Estado de Pernambuco, na parte em 

que autorizava o uso das receitas auferidas nas operações de crédito fundamentadas no art. 33, 

Parágrafo único, do ADCT, em finalidades diversas ao pagamento de precatórios não 

adimplidos tempestivamente e requisitados na ordem constitucional pretérita. Em palavras mais 

diretas, impugnou expressões do art. 4º da lei pernambucana que abriam a possibilidade 

interpretativa para o uso dos recursos em comento em outros gastos públicos 

(“prioritariamente”) e para o adimplemento de requisitórios posteriores à Constituição de 1988 

(“mesmo que de exercícios anteriores”). Sendo assim, a fumaça do bom direito estaria 

evidenciada pela afronta ao art. 33 do ADCT e pelas condicionantes presentes nas Resoluções 

                                                      
442 “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 10.168/96, DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA E RESOLUÇÃO Nº 76, DO SENADO FEDERAL. EMISSÃO DE TÍTULOS DE DÍVIDA 
PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO EM VALOR 
SUPERIOR AOS PRECATÓRIOS PENDENTES DE PAGAMENTO À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: PRETENSÃO DE REEMBOLSO DOS VALORES JÁ EXPENDIDOS. 
AFRONTA AO ART. 33 DO ADCT-CF/88. MATÉRIA DE FATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO 
DIRETA NÃO CONHECIDA. 1. Há impossibilidade de controle abstrato da constitucionalidade de lei, quando, 
para o deslinde da questão, se mostra indispensável o exame do conteúdo de outras normas jurídicas 
infraconstitucionais de lei ou matéria de fato. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Violação ao 
art. 33 do ADCT/CF-1988 e ao art. 5º da EC nº 3/93. Alegação fundada em elementos que reclamam dilação 
probatória. Inadequação da via eleita para exame da matéria fática. 3. Ato de efeito concreto, despido de 
normatividade, é insuscetível de ser apreciado pelo controle concentrado. Ação direta não conhecida.” (ADI 1523, 
Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/1997, DJ 14-05-2001 PP-00189  EMENT 
VOL-02030-01 PP-00203 REPUBLICAÇÃO: DJ 18-05-2001 PP-00063) 
 



330 

330 

SF 69/1995 e 39/1996 e ainda no Comunicado 331/1996 do Bacen, ao passo que o periculum 

in mora decorreria da liberação de crédito adicional especial no valor de R$ 480 mi. 

Em sede de informações, o governador aportou manifestação de quase 150 páginas, nas 

quais afirmou que o pedido do Parquet era juridicamente impossível, uma vez que pretenderia 

conferir ao STF papel de legislador, bem como que a norma estadual se mostrava compatível 

com a Constituição da República e já exaurira seus efeitos à época da ação. Aludiu que o art. 

33 do ADCT não proibira a emissão de título, mas somente facultara aos estados emitir títulos 

para pagamento de precatórios fora dos limites de endividamento. A propósito, sustentou que 

estes devem ser veiculados por lei complementar, e não por resolução senatorial, sob pena de 

se alijar a Câmara dos Deputados e a federação do processo normativo. Enfim, afirmou ofender 

o princípio federativo a impugnação ministerial, pois o Estado pernambucano apenas exerceu 

sua autonomia financeira, dado que os mandatários possuem o poder-dever de lançar mão dos 

meios necessários ao custeio das atividades estatais, visando à manutenção dos serviços básicos. 

Dito de forma mais clara, a Fazenda estadual utilizou esse ato processual em sede de controle 

abstrato como se fosse uma reconvenção, haja vista os argumentos de inconstitucionalidade de 

resolução senatorial. Aduziu, ainda, aos autos um conjunto de pareceres jurídicos da lavra dos 

professores Sacha Calmon, Misabel Derzi, Paulo de Barros Carvalho e José Cretella Júnior. 

Lado outro, a ALE-PE também prestou informações, calcada em parecer exarado pela 

Comissão de Constituição, Legislação e Justiça do órgão. Sustentou que a Casa se limitou a 

autorizar a operação, tida como inédita na experiência estadual, agindo em conformidade com 

as orientações do Senado Federal, do Bacen e da assessoria do governador, todas em abono ao 

expediente governamental. Ademais, argumentou que levou em consideração o fato de 

Pernambuco ser um dos estados com menores índices de endividamento externo, tendo 

recorrido à dívida mobiliária pela primeira vez, e de  atravessar grave crise econômica e 

financeira na esteira do Plano Real. Suscitou razões laterais de cunho federativo, como os 

problemas alagoanos que levaram a uma intervenção do governo federal, a centralização de 

recursos na União, a predileção do ente central, com base em critérios político-partidários, para 

o repasse de recursos aos estados do Centro-Sul, e a ciência do PGR e do PGJ-PE da grave 

situação das contas públicas estaduais. Em síntese, indicou que não fosse a emissão de títulos, 

a unidade pernambucana não teria condições de atender os direitos fundamentais de sua 

população, nos termos dos arts. 1º e 3º do texto constitucional. 

Por sua vez, o Advogado-Geral da União defendeu o ato impugnado, à luz da decisão 

tomada pelo STF na ADI-QO 72. Com esteio na carência da ação direta, argumentou pela 

impossibilidade de o STF atuar como legislador positivo. Concordou com o aludido pelo 
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mandatário local, que se posicionou no sentido de que, no exercício da autonomia financeira, 

os estados devem obediência apenas às normas constitucionais, não sendo possível ao Senado 

Federal imiscuir-se em questões internas do ente estadual. O Quadro 21, a seguir, sintetiza, o 

julgamento. 
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Quadro 21 - Ficha de julgamento da ADI 1.593 

ADI 1.593 

Relator Maurício Corrêa 

Autor/Requerente 
Procurador-Geral da República, após representação do Procurador-Geral de 
Justiça do Estado de Pernambuco 

Réu/Requerido 
Governador do Estado de Pernambuco e Assembleia Legislativa do Estado de 
Pernambuco 

Protocolo 24.04.1997 
Cautelar 15.05.1997 e 11.09.1997 (sessões plenárias) 
Mérito 03.12.1998 e 07.11.2007 (sessões plenárias) 
Ato impugnado Lei estadual 11.334/1996 

Exposição 

Após representação do PGJ-PE, o PGR apresentou ação direta em face de lei 
do Estado de Pernambuco na qual se autoriza ao Poder Executivo desse ente 
realizar operação de crédito no valor de quase meio bilhão de reais para 
pagamento dos precatórios pendentes de pagamento à data da promulgação da 
Constituição de 1988. 

Cabimento arts. 102, I, “a” e “p”, e 103, VI, CR/88 

Questões 
apresentadas 

Com fundamento no art. 33, Parágrafo único, do art. 33 do ADCT, é dado a 
Estado-membro realizar colocação de títulos públicos no mercado, sem 
comprovar o cumprimento dos requisitos constitucionais, em quantia superior 
ao estoque de precatórios elegíveis à sistemática excepcional e por meio de 
ordem de serviço? 

Direito aplicável arts. 33, ADCT. 
Argumentação jurídica 

Autor/Requerente 

São inconstitucionais expressões de lei estadual que conferem margem 
interpretativa para o uso de verbas oriundas de letras financeiras do Tesouro 
estadual em fins diversos ao pagamento de precatórios vencidos e requisitados 
ainda no regime constitucional decaído. 

Réu/Requerido 

Governador do Estado de Pernambuco 
a) A declaração de inconstitucionalidade apenas de excertos de lei é 
juridicamente impossível, sob pena de converter o STF em legislador positivo. 
b) o art. 33 do ADCT não proibiu o uso da dívida mobiliária pelos Estados-
membros, somente aportando faculdade consistente ao endividamento público 
fora dos limites legais. 
c) os limites legais de endividamento das unidades estaduais devem ser 
veiculados por lei complementar, e não resolução senatorial. 
d) ofende o princípio federativo a pretensão do requerente em imiscuir-se na 
autonomia financeira de Estado-membro, vez que os mandatários locais 
possuem o dever de lançar de todos os meios necessários ao custeio dos 
serviços públicos essenciais. 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco 
a) a Casa legislativa limitou-se a autorizar operação de crédito até então inédita 
a ser realizada pelo governador, com amparo nas diretrizes do Senado Federal 
e do Bacen, pesando ainda em sua decisão o baixo endividamento público 
externo do ente e a grave crise econômica enfrentada pelos estados na esteira 
do Plano Real; 
b) Sem os recursos da emissão das letras financeiras do Tesouro estadual, a 
unidade pernambucana não seria capaz de atender os direitos básicos de sua 
população. 

AGU Improcedência da ação. 
PGR Autor da ação. 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 
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Em sede cautelar, o Ministro Relator, Maurício Corrêa, aportou voto em concordância 

com a tese do PGR, ou seja, entendeu que as expressões legais ofendiam o art. 33 do ADCT, 

ao darem margem para a utilização dos recursos das operações de crédito em  finalidades 

diversas ao pagamento de requisitórios pendentes de pagamento à data da promulgação da 

Constituição de 1988. Assentada a plausibilidade jurídica do alegado pelo requerente, ao ver 

do Relator, o perigo na demora da prestação jurisdicional restou caracterizado pela utilização 

indevida de recursos originários decorrentes de títulos públicos já emitidos. Esse curto voto de 

duas laudas foi secundado pela unanimidade do Pleno do STF. 

Contra essa decisão de maio de 1997, o governador opôs embargos de declaração, com 

pleito de efeitos infringentes, uma vez que, em sua compreensão, teria a Corte se omitido de 

analisar a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista ser essa a condição de desenvolvimento 

da ação. Em setembro de 1997, o Ministro Relator levou o recurso interno a julgamento no 

Plenário, onde sustentou que não havia omissão na decisão recorrida, porquanto a declaração 

de inconstitucionalidade parcial, mediante a suspensão de expressões, não converte o STF em 

legislador positivo, porque o restante da norma remanesce válido, sem qualquer alteração de 

sentido ou de alcance. Assim, a supressão de trechos dos atos normativos não acarretou 

inovação de conteúdo legal. 

Levado o mérito da ação a julgamento em dezembro de 1998, o Ministro Maurício 

Corrêa firmou convicção no sentido da procedência da ação direta, com a declaração em 

definitivo da inconstitucionalidade das expressões legais “prioritariamente” e “mesmo que de 

exercícios anteriores”. Isso porque o art. 33 do ADCT não admite a utilização da dívida 

mobiliária estadual, fora dos limites de endividamento, em finalidades diversas ao pagamento 

de precatórios vencidos antes da novel ordem constitucional, tampouco alcança requisitórios 

posteriores ao seu advento. Ademais, rejeitou a discussão acerca da interferência do Senado 

Federal na administração da unidade constituinte, escapando também à cognição do Tribunal, 

em sede de ação objetiva, a competência para emitir letras financeiras do Tesouro estadual. Isso 

porque, na compreensão do Relator, bastava-lhe cotejar a compatibilidade da lei hostilizada 

com o texto constitucional, concluindo, daí, pela inconstitucionalidade das expressões 

supracitadas. 

Ato seguinte, o Ministro Sepúlveda Pertence adiantou pedido de vista, após a ocorrência 

de debate plenário sobre a construção “mesmo que de exercícios anteriores”. No entanto, os 

autos somente foram devolvidos para continuidade do julgamento quase nove anos depois, em 

outubro de 2007, pelo Ministro Menezes Direito, sucessor do Vistor no Tribunal. A título de 

contexto, a apreciação plenária do Inquérito 1.690 ocorrera em dezembro de 2003, versando 
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sobre a emissão dos títulos públicos pernambucanos, ocasião em que, como já visto, concluíra-

se pela rejeição da denúncia ministerial, ao passo que o próprio mandatário local faleceu, aos 

88 anos, em agosto de 2005.  

Considerada evidente a inconstitucionalidade do termo “prioritariamente”, o Ministro 

Menezes Direito comungou do entendimento do Relator pela igual invalidade da expressão 

“mesmo que de exercícios anteriores”, isto é, era possível, da leitura do objeto, entender viável 

o pagamento de precatórios posteriores ao advento da Constituição de 1988 e anteriores à lei 

estadual. A propósito, compreendeu que não cabia ao Tribunal empregar interpretação 

conforme à Constituição na espécie, dado que o único sentido adequado à expressão se traduzia 

em interpretação inconstitucional. 

 Em síntese, por unanimidade, o STF julgou procedente a ADI. Constam no inteiro teor 

do acórdão as manifestações sucintas, em aquiescência às posições do Relator e do Vistor, dos 

Ministros Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Ayres Britto, Cezar Peluso, 

Marco Aurélio e Ellen Gracie. Da argumentação do Ministro Ricardo Lewandowski, 

depreende-se que o marco temporal dos requisitórios previsto na legislação temporal deve 

obediência ao art. 33 do ADCT. Em sua manifestação, o Ministro Marco Aurélio argumentou 

que decidiria de forma mais ampla em relação ao voto condutor, porquanto inclinava-se a 

declarar inconstitucional todo o dispositivo, contudo retrocedeu em adstrição ao pedido do PGR 

na exordial. Ademais, afirmou que a moratória do art. 33 do ADCT não serviu para solucionar 

o problema financeiro, tendo em vista o advento de uma segunda moratória pelo art. 78 do 

ADCT. O Quadro 22, a seguir, sintetiza, o julgamento. 
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Quadro 22 - Ficha de julgamento da ADI 1.593 

ADI 1.593443 

Redator do acórdão Ministro Menezes Direito 
Publicação DJ 30.04.2008 
Votação 10 x 0  
Ausência Ministros Moreira Alves (primeira assentada, sucedido por Joaquim Barbosa) 

e Celso de Mello. Não votou por suceder o Relator o Ministro Eros Grau. 
Resultado Procedência da ação. 
Corrente Vencedora Ministros Maurício Corrêa (Relator), Menezes Direito, Marco Aurélio, Gilmar 

Mendes, Cezar Peluso, Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, 
Cármen Lúcia e Ellen Gracie. 

Razões de decidir a) a dicção literal do art. 33 do ADCT não autoriza a utilização da dívida 
mobiliária estadual, fora dos limites globais de endividamento, em gastos 
públicos diversos ao pagamento de precatórios vencidos antes do advento da 
Constituição de 1988. 
b) também a dicção do art. 33 do ADCT não permite custear os precatórios 
requisitados posteriormente à promulgação da Constituição de 1988. 

Razões laterais a) MC: a declaração de inconstitucionalidade parcial de uma norma estadual, 
resultando em supressão de expressões legais, não converte o STF em 
legislador positivo, pois não há nesse expediente qualquer modificação de 
sentido ou de alcance do dispositivo; 
b) RL: a legislação estadual deve observar quanto aos marcos temporais o 
previsto no art. 33 do ADCT, de onde dimana a restrição da faculdade 
excepcional dessa norma constitucional aos requisitórios expedidos na ordem 
constitucional pretérita; 
c) MAM: o recurso a letras financeiras do tesouro estadual para o pagamento 
de precatórios é inconstitucional, sendo ainda ineficaz à luz de nova moratória 
às dívidas judiciais. 

Fonte: elaboração própria com base no inteiro teor do acórdão publicado no DJ. 

Nesse contexto, conclui-se com algumas críticas ao deslinde dessas demandas judiciais. 

De início, a discussão de pressupostos formais não convence na espécie, pois o STF dispõe de 

meios suficientes, inclusive oficiosos, para aferir a correção dos argumentos do requerente 

quanto ao descumprimento do programa constitucional em decorrência do suporte fático da 

                                                      
443 “EMENTA Ação Direta de Inconstitucionalidade. Precatórios judiciais. Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Pernambuco. Artigo 4º da Lei nº 11.334/96 do Estado de Pernambuco. 1. O art. 4º da Lei nº 11.334, de 
24 de abril de 1996, do Estado de Pernambuco, contém expressões em antinomia com o art. 33 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, permitindo ao administrador estadual grau de discricionariedade que o 
texto constitucional não autorizou. Inconstitucionalidade da expressão "prioritariamente", pois conduz à 
interpretação de preferencial, de importante, abrindo a possibilidade de escapar do comando constitucional, que 
não prevê exceção, dispondo expressamente que os recursos obtidos com a emissão de títulos da dívida pública se 
destinam apenas ao pagamento de precatórios judiciais pendentes de liquidação na data da promulgação da 
Constituição Federal. Inconstitucionalidade da expressão "mesmo que de exercício anteriores", pois autoriza o 
pagamento de precatórios em data posterior à data prevista no dispositivo constitucional. 2. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "prioritariamente" e 
"mesmo que de exercícios anteriores", constantes do art. 4º da Lei nº 11.334, de 24/4/96, do Estado de 
Pernambuco.” (ADI 1593, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: MENEZES DIREITO, 
Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2007, DJe-078  DIVULG 30-04-2008  PUBLIC 02-05-2008 EMENT VOL-
02317-01  PP-00061 RTJ VOL-00204-03 PP-00994) 
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norma. Em outras palavras, o comando do Poder Constituinte é hialino no sentido de o volume 

financeiro dos títulos públicos emitidos para as finalidades do art. 33 do ADCT – sem 

observância dos limites globais de endividamento – restar limitado, a cada ano, em um total de 

oito exercícios, ao montante devido em decorrência do parcelamento dos precatórios pendentes 

de pagamento à data da promulgação da Constituição de 1988, então a questão é de simples 

aritmética e de confiabilidade das informações e dos dados fiscais e contábeis, nada mais. De 

acordo com as conclusões da CPI dos Títulos Públicos, esse “nada mais” não era simples, tendo 

em vista a ocorrência de fraudes e irregularidades no contexto das finanças públicas, mas aqui 

se defende que não se cuidava de expediente impossível. No entanto, não é dado à Corte evadir-

se da prestação de jurisdição constitucional, sob a alegação de que o processo objetivo não se 

presta a outra coisa senão cotejar uma norma inferior com outra superior e, no caso de 

discrepância, nulificar a primeira, porquanto as circunstâncias fáticas compõem o arcabouço 

normativo. Por conseguinte, o problema parece estar na ênfase que a Corte conferia a uma 

acepção positivista-normativista ao controle abstrato de constitucionalidade. 

Para além dessa limitação de ordem teórica, percebem-se outras, de coloração prática. 

De saída, entende-se inadequado levar mais de um ano para apreciar uma cautelar em ADI no 

bojo de controvérsia financeira, pois isso ocasionará invariavelmente ou a deferência do 

Tribunal a um “fato consumado”, apesar de inconstitucional, ou um grave problema de 

exequibilidade de sua decisão obstativa de procedimento governamental. Nesse sentido, a 

despeito de toda sobrecarga de trabalho percebida pelos Ministros do STF, o voto condutor do 

julgamento da medida cautelar ostentou duas laudas, indicando baixa complexidade técnica na 

espécie. 

Além de ilegal (art. 121 da LC 35/1979), um pedido de vista superior a oito anos não se 

mostra razoável, sob qualquer parâmetro, inclusive pragmático, porquanto, ao reinício do 

julgamento, centrado no primeiro parcelamento de precatórios, discutia-se na política um 

terceiro parcelamento (o qual veio a se concretizar na EC 62/2009), de maneira a nos permitir 

concluir que os atores relevantes, sequer em tese, espelharam suas condutas em balizas 

jurisprudenciais do STF. Noutro giro, um período tão largo de vista dos autos em gabinete 

termina por nulificar o trabalho de instrução processual, tornando-a caduca, e o tempo 

dispendido nos debates prévios, como ocorreu no presente caso, porque, na retomada do 

julgamento, tanto o Ministro Relator quanto o Vistor não mais judicavam no Tribunal, portanto 

o Ministro sucessor da vista atuou, na prática, em nova relatoria. 

Na verdade, a situação prática percebida no tema das letras financeiras do tesouro 

estadual para pagar precatórios antecedentes à ordem constitucional vigente é de negativa de 
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jurisdição por parte do STF, resultando em mudez quanto a uma controvérsia constitucional de 

magnitude expressiva, na casa dos bilhões. A propósito, veja-se que o mesmo tema chegou à 

Corte por meio de ações objetivas, ação cível originária e processos penais, sendo que, em 

nenhum deles, houve o desempenho satisfatório do STF como Tribunal da Federação, tendo em 

vista que suas decisões foram ou pelo declínio de competência, ou por não decidir, esvaziando 

de qualquer sentido prático a tutela jurisdicional posterior, sem deixar, por vezes, que outro 

órgão jurisdicional decidisse em seu lugar (ação cível originária e ação penal originária em 

razão de foro por prerrogativa de função).  

Em suma, o argumento desta tese é de que, em matéria de judicialização da dívida 

pública federativa, em particular, e de medidas de austeridade fiscal, no geral, o STF melhor 

procede caso, de um lado, em postura minimalista racional, deixe abertos, o quanto for possível, 

os fins do federalismo fiscal para que os mandatários eleitos federais e estaduais busquem 

soluções e, de outro, reforce as decisões já tomadas e positivadas no altiplano constitucional, 

empurrando as unidades federadas em direção aos seus pré-compromissos. Portanto, há uma 

diferença qualitativa entre a proposta da tese de favorecer decisões estreitas e não ambiciosas e 

a simples abstenção constitucional sem base justificável. Nos arquétipos de Susstein, impende 

diferenciar o juiz minimalista do mudo.444 Por fim, infere-se que a Corte decidiu por quedar-se 

silente, sendo ainda certo que a demora na prestação de tutela jurisdicional é atribuível ao juízo, 

que não se prontificou a resolver tempestivamente a questão controvertida como instância de 

controle da atividade financeira do Estado, tampouco a indicar outro órgão jurisdicional apto a 

fazê-lo. 

3.4.2 É possível uma intervenção federal em Estado-membro decorrente de sistemático 

inadimplemento com dívida pública não financeira? 

Assim como a dívida pública, as condenações judiciais pecuniárias da Fazenda Pública 

submetidas ao regime constitucional de execução, mediante precatórios, perpassam por 

diversos elementos da atividade financeira do Estado.445 Fruto de criação originária da 

                                                      
444 SUSSTEIN, Cass. Constitutional Personae. In: Revista dos Estudantes de Direito da UnB, n. 13, p. 52-73, 
2017, p. 61. 
445 Essa é a razão para que, ainda sob a vigência da Constituição de 1967/1969, Geraldo Ataliba dedique um 
capítulo de sua obra a respeito dos empréstimos públicos e respectivo regime jurídico para as condenações em face 
da Fazenda Pública: NOGUEIRA, José Geraldo de Ataliba. Empréstimos públicos e seu regime jurídico. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. 254-259. 
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Constituição de 1934 decorrente de influência direta de Themístocles Cavalcanti,446 o art. 67 

da Lei 4.320/1964 buscou normatizar a questão, equacionando-a, no ciclo orçamentário, como 

despesa pública, necessariamente incluída no orçamento anual. Posteriormente, foi necessária 

positivação de regra no § 7º do art. 30 da LRF, no sentido de considerar esses passivos, quando 

não adimplidos tempestivamente, no cômputo da dívida pública consolidada. Em situações de 

dificuldades fiscais, cuida-se de uma das primeiras despesas a não a não ser paga, gerando 

espaço fiscal, a despeito de não haver arrecadação de receita pública. Igualmente, os litígios 

conduzidos pela Fazenda Pública transformaram-se em fonte de recursos, com a utilização de 

depósitos e consignações, sem contrapartida pelos poderes Executivo e Judiciário de todos os 

níveis federativos. 

A título de contextualização, no plano federal, a União cumpre as regras temporais do 

art. 100 do texto constitucional. Recentemente, chamou atenção a previsão de R$ 55 bi para o 

pagamento de precatórios federais em 2021, a ponto de o governo central cogitar utilizar parcela 

desses valores na criação de novo programa de transferência de renda, em substituição ao 

auxílio emergencial e ao Bolsa Família.447 Talvez para demonstrar que nenhum nível 

governamental é infenso a péssimas ideias. Certo é que, somente na LOA 2021, totalizaram-se 

R$ 43 bi, divididos em mais de 110 mil requisições, o que também precisa ser somado aos 

valores parcelados em 2018 e 2019. 

No âmbito estadual, os dados não são claros, cabendo esforço recente do CNJ em 

diagnosticar o problema financeiro. Uma primeira aproximação, que levou em consideração o 

marco final de julho de 2012, apontou que o estoque da dívida atinente aos requisitórios 

correspondia, na dimensão subnacional, a R$ 87,5 bi, sendo R$ 48,1 bi devidos pelos Estados. 

Posteriormente, no IV Encontro Nacional de Precatórios, realizado em dezembro de 2019, 

chegou-se ao valor de R$ 141 bi como dívida pública consolidada dos entes estaduais e 

municipais.  

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, considera-se dívida 

pública consolidada de coloração não financeira somente os precatórios posteriores a 05 de 

maio de 2000, dia seguinte à promulgação da LRF.  Com referência ao ano de 2019, de acordo 

com as informações constantes no portal institucional Tesouro Transparente,448 somente essa 

                                                      
446 RIBEIRO, Fávila. Determinantes constitucionais sobre as execuções contra o estado. Fortaleza: Imprensa 
Universitária do Ceará, 1962. p. 44. 
447. GOVERNO quer usar Fundeb e precatórios para financiar programa Renda Cidadã. Senado Notícias, 29 de 
setembro de 2020. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/governo-quer-usar-
fundeb-e-precatorios-para-financiar-programa-renda-cidada. Acesso em: 04 mar. 2021. 
448 Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/operacoes-de-credito-de-
estados-e-municipios. Acesso em: 02 jun.  2021. 
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parcela do problema correspondia a mais de R$ 71,6 bi, ou seja, 7,75% do estoque total e apenas 

R$ 20 bi a menos do que o total de empréstimos externos tomados pelos entes estaduais. Após 

duas décadas de vigência dessa norma geral de direito financeiro, não são contabilizados, na 

dívida consolidada, ainda R$ 7,8 bi referentes a precatórios anteriores a maio de 2000 e os 

posteriores não incluídos naquela, de acordo com as diretivas de contabilidade pública. Em 

relação às requisições judiciais pretéritas à LRF, somente 5 estados e o DF devem, sendo os 

maiores montantes devidos pelo Paraná (R$ 2,47 bi), Rio de Janeiro (R$ 1,2 bi) e DF (R$ 0,85 

bi). 

Perfectibilizada essa contextualização financeira, entende-se também ser importante 

compreender a ambiência político-institucional que se experimentava quando o STF decidiu 

promover a discussão acerca da intervenção federal de estados federados em razão da 

inadimplência com os requisitórios.  

De um lado, uma das diretrizes da gestão do Ministro Marco Aurélio na Presidência do 

STF era enfrentar o problema do descumprimento das condenações judiciais dirigidas à 

Fazenda Pública, a ponto de restar presente em discurso de posse na sessão solene datada  de 

31.05.2001.449 Sucessivas vezes, no curso do primeiro ano de mandato, a temática foi objeto de 

declarações à imprensa por parte do Ministro Presidente.450 Logo, confessadamente sem 

preocupar-se com as repercussões políticas subjacentes a uma intervenção federal, não se tratou 

de surpresa a pauta das IFs 2.915 e 2.953, relatados pelo Ministro Presidente, Marco Aurélio, 

                                                      
449 “Infelizmente, nas últimas décadas, o Estado brasileiro, ao invés de voltar-se ao atendimento dos interesses 
primários coletivos, menospreza-os, resultando dessa inadmissível atitude a constatação de que hoje figura, como 
parte passiva, em número desmedido de processos, o que vem a ser flagrante contra-senso, porquanto o Estado 
existe para viabilizar a almejada segurança jurídica, o bem-estar geral (...) As estatísticas bem demonstram o 
esquecimento dessas premissas, no que revelam, por exemplo, a inusitada tramitação, nesta Corte, ante o 
descumprimento contumaz de sentenças judiciais, de cerca de três mil processos que envolvem pedidos de 
intervenção nos Estados-membros, dos quais aproximadamente dois mil concernem ao maior deles, São Paulo, 
sem falar-se naqueles ligados ao inadimplemento dos Municípios, porque da competência originária dos Tribunais 
de Justiça.” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Posse dos Ministros Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, 
na Presidência, e Ilmar Nascimento Galvão, na Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal. Brasília: 
STF, 2001, p. 57-58) 
450 “O senhor assumiu a presidência do STF prometendo resolver o problema do calote de Estados e municípios 
no pagamento dos precatórios (dívidas judiciais). Por que?  
Sem dúvida, essa é a principal bandeira da presidência porque aguardo uma postura exemplar que sirva de norte 
ao cidadão. Por que o cidadão comum tem 24 horas (depois de citado), para pagar o débito constante na sentença 
e o Estado (após ter o precatório expedido) tem 18 meses para fazer o pagamento? Além de ter o prazo maior, o 
Estado não paga. Isso para mim é o calote oficial.  
Então, o senhor não hesitaria em levar a julgamento no Pleno do STF o pedido de intervenção em um Estado ou 
município que não faz os pagamentos de precatórios como determina a lei? A questão política não o preocupa?  
De forma alguma. Não estou preocupado, porque embora não se tenha o numerário para mandar para o Estado e 
para o interventor liquidar os débitos, a intervenção tem uma eficácia psicológica e também de advertência ao 
administrador para que cumpra a ordem jurídica. Uma decisão judicial não pode ser descumprida.” 
(CASTANHEIRA, Alice. O consumidor precisa ser protegido. Diário de S. Paulo, 13 mar. 2002. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=100137&sigServico=noticia
Entrevista&caixaBusca=N. Acesso em: 04 mar. 2021. 



340 

340 

com julgamento iniciado em 14 de agosto de 2002. No entanto, eram evidentes os reflexos 

eleitorais do julgamento incidentes sobre o então governador de SP, Geraldo Alckmin, 

candidato à reeleição, tendo como principais rivais José Genuíno (PT) e Paulo Maluf (PP), 

conforme anotado à época pela Folha de São Paulo.451 Não se cuidava de fato de menor 

importância. Atente-se para a cronologia: o candidato reeleito no prélio de 1998 fora Mário 

Covas, o qual, porém, veio a falecer em março de 2001; sucedeu-lhe seu vice-governador, 

Geraldo Alckmin, faltando um ano de mandato. Ao começo da campanha eleitoral, momento 

no qual se iniciara o julgamento, o mandatário em exercício disputava a segunda vaga no 

segundo turno.452 

Na alçada federal, a sucessão de FHC era mediada pelo intento de dividir o ônus da crise 

fiscal com os postulantes à Presidência da República. De sua parte, a dívida externa 

materializara-se na presença do FMI, a ponto de cuidar-se de tema eleitoral dotado de 

centralidade. Os postulantes ao cargo presidencial que terminaram em terceiro e quatro lugares 

no primeiro turno (Anthony Garotinho e Ciro Gomes) manifestavam-se abertamente ou em 

favor do rompimento com o organismo internacional ou com intenção de rever o acordado com 

o FMI. De seu turno, o líder em intenções de voto (Lula) e seu respectivo staff (Guido Mantega) 

almejavam sinalizar o adimplemento da dívida pública, de um lado, e, de outro, não 

compartilhar o ônus do ajuste fiscal promovido pelo governo federal. Quanto ao último 

objetivo, era a intenção do então Presidente convidar os quatro principais candidatos para 

dialogar sobre o FMI, o que foi reconsiderado em razão de contrariedade externada pelo seu 

correligionário postulante ao cargo presidencial, o ex-ministro José Serra.453 O encontro do 

Presidente da República com os quatro candidatos termina por acontecer em 19 de agosto de 

2002, com a assunção do compromisso por todos de honrar a dívida externa.454 

Feita essa contextualização, resta o exame jurídico relativo ao caso. A IF 2.915, de 

relatoria do Ministro Presidente, foi protocolada em 14 de maio de 2001 e  incluída em pauta 

em junho de 2002. Iniciado o julgamento em 14 de agosto, com voto do Relator no sentido do 

deferimento de intervenção federal em SP, essa posição foi secundada, em parte, pelo Ministro 

Ilmar Galvão, ao passo que manifestaram divergência os Ministros Gilmar Mendes, Ellen 

                                                      
451 “O STF (Supremo Tribunal Federal) submeteu o governador de São Paulo e candidato à reeleição Geraldo 
Alckmin (PSDB), ao desgaste político do julgamento de dois pedidos de intervenção federal no Estado por não-
pagamento de precatórios, mas adiou a decisão por causa de um pedido de vista do ministro Carlos Velloso.” (STF 
adia julgamento de intervenção em SP. Folha de S. Paulo, 14 de agosto de 2002, Brasil, p. A14) 
452 DATAFOLHA. Maluf, com 40%, lidera em SP; Alckmin, em segundo, tem 24%. Folha de S. Paulo, 19 de 
agosto de 2002, Eleições, p. E1. 
453 DÓLAR alto leva FHC a chamar candidatos. Folha de S. Paulo, 13 de agosto de 2002, Brasil, p. A5. 
454 SILVEIRA, Wilson; SOUZA, Leonardo. Acordo “pavimenta o caminho”, diz FHC. Folha de S. Paulo, 20 de 
agosto de 2002, Eleições, p. E3. 
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Gracie, Nelson Jobim e Maurício Corrêa. Houve pedido de vista dos autos pelo Ministro Carlos 

Velloso, devolvido em mesa um mês depois, oportunidade em que o Vistor compôs a 

divergência. Desta feita, houve novo pedido de vista, agora do Ministro Ilmar Galvão, que já 

votara em sessão plenária anterior. O julgamento restou concluído em 3 de fevereiro de 2003, 

com posição isolada do Relator e corrente majoritária pelo indeferimento da intervenção federal 

pleiteada. 

O caso concreto decorreu de pleitos de intervenção federal no Estado de São Paulo de 

jurisdicionados credores da Fazenda Pública por conta da inadimplência de precatórios 

expedidos em 1997. Em informações, o governador suscitou não ter descumprido decisão 

judicial, bem como defendeu que as regras do art. 34 do texto constitucional devem ser 

interpretadas de maneira a excluir as condutas governamentais que não redundem em dolo. 

Sendo assim, argumentou ter recebido do governo anterior a pendência de precatórios 

inadimplidos, embora tenha envidado esforços para gastar quantia superior aos mandatários 

antecedentes nessa finalidade, bem como tenha encontrado situação caótica nas contas 

estaduais. Enfim, diante da exaustão do erário estadual, pugnou pela necessidade de ponderar 

o adimplemento dos requisitórios e as demais ações governamentais, como educação, saúde, 

habitação, segurança, geração de empregos e custeio da máquina administrativa. O Procurador-

Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido de intervenção federal na 

instância estadual. A Presidência do STF intimou as partes a manifestarem-se sobre eventual 

liquidação do débito, quando remanesceram claros os interesses dos jurisdicionados em receber 

os valores devidos, não havendo perspectiva de pagamento, e a opinião do governador pela 

necessidade de aprovação de lei federal no Congresso Nacional que viabilizaria a utilização de 

80% dos depósitos judiciais para quitar precatórios de natureza alimentar. O Quadro 23, a 

seguir, sintetiza, o julgamento. 
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Quadro 23 - Ficha de julgamento da IF 2.915 

IF 2.915 

Relator Marco Aurélio 
Autor/Requerente Nair de Andrade e outros 
Réu/Requerido Estado de São Paulo 
Protocolo 14.05.2001 
Mérito 14.08.2002, 11.09.2002, 26.09.2002 e 03.02.2003 (sessões plenárias) 

Ato impugnado 
Omissão do governador de provisionar valores suficientes ao pagamento de 
precatórios 

Exposição 

Os jurisdicionados credores da Fazenda paulista almejavam à decretação de 
intervenção federal nessa unidade federativa, de maneira a viabilizar o 
pagamento de precatórios estaduais referentes ao ano de 1997, haja vista que 
não possuíam horizonte temporal previsível a receber seus créditos. Assim, 
seria o caso de intervenção baseada no descumprimento de ordem judicial. 

Cabimento - arts. 34, VI, e 36, II, CR/88. 

Questões 
apresentadas 

a) O inadimplemento ao pagamento de precatórios por Fazenda Pública 
estadual viabiliza a requisição de intervenção federal ao Presidente da 
República pelo STF? 
b) exige-se culpa em sentido lato do mandatário local consistente em 
descumprir intencionalmente ordem judiciária para admitir-se intervenção 
federal em Estado-membro? 

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 

Em seu voto, o Ministro Presidente, Marco Aurélio, apontou não ter se conseguido 

solução consensual para as pendências, a despeito de seus esforços em contatos junto ao 

governador paulista. Atribuiu, ainda, a governadores e prefeitos a culpa pela situação de 

irregularidade, indicando a quantidade de pleitos de intervenção federal em trâmite no STF, ao 

que destaca os estados de São Paulo (2.822 processos), Rio Grande do Sul (176 feitos) e Santa 

Catarina (111 demandas). Retomou o que argumentado na ADI 1.098, sobretudo a sobrecarga 

da máquina judiciária em relação às execuções contra a Fazenda Pública, a irresponsabilidade 

dos mandatários no procedimento de desapropriações, ocasionando “ciranda financeira” ou 

“bola de neve” relativa aos débitos fazendários, assim como que, a despeito da redução da 

inflação por planos monetários, os problemas financeiros continuariam iguais, somados à 

distribuição tributária e ao inchaço da folha de pagamento. Logo, para o Relator, caberia ao 

STF garantir a intangibilidade da ordem constitucional, e não se submeter ao caráter político 

dos julgamentos. Feitas essas considerações mais gerais, argumentou que a insuficiência de 

recursos não é alegação apta a impedir a intervenção federal, sob pena de converter o Judiciário 

em babel marcada por insegurança jurídica, conjuntamente com a abrangência da regência 

constitucional mediante o termo “ordem ou decisão judicial” do inciso VI do art. 34 da 

Constituição de 1988. Considerada a possibilidade de ato de natureza administrativa ensejar a 

hipótese de descumprimento de ordem judicial, o Ministro Marco Aurélio aludiu que o 
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elemento subjetivo atinente ao dolo se mostra neutro no juízo de procedência ou improcedência 

do pleito de intervenção federal. Quanto à utilização das disponibilidades dos depósitos 

judiciais, afirmou que o “projeto Arnaldo Madeira”, o qual permitiria a liquidação dos 

precatórios alimentares, fora inviabilizado pelos bancos. Em desfecho, sob alegações quanto ao 

ethos da Corte, julgou procedente o pedido formulado pelos credores da Fazenda paulista de 

intervenção federal nessa unidade constituinte. 

Sendo o próximo a votar, o recém-empossado, Ministro Gilmar Mendes, inaugurou 

divergência à posição do Presidente. De início, verificou interesses antagônicos – de um lado, 

da União desejosa por garantir a eficácia dos princípios do art. 34 do texto constitucional e, de 

outro, dos estados em prol de assegurar as prerrogativas da autonomia –, portanto esse impasse 

deveria ser resolvido com fundamento no princípio da proporcionalidade. Ao seu entender, essa 

posição demandaria levar em consideração o contexto fático-normativo do caso, notadamente 

que o Estado de São Paulo teria menos que percentual próximo de 2% da RCL disponível no 

orçamento público para adimplir precatórios, algo em torno de R$ 750 mi. Para o Ministro 

Gilmar Mendes, proceder a intervenção federal seria inócuo, dado que também ao interventor 

seria aplicável a reserva do financeiramente possível, ou seja, o eventual interventor, 

evidentemente, estaria “sujeito àquelas mesmas limitações factuais e normativas a que está 

sujeita a Administração Pública do Estado”. Com inspiração na experiência alemã, caberia ao 

STF analisar as informações e os dados concretos para fixar a interpretação constitucional mais 

adequada. Por conta disso, não verificou conduta dolosa e deliberada do ente estadual em 

descumprir ordens judiciais, pelo contrário haveria compromisso de honrar as dívidas judiciais, 

o que é ladeado por múltiplas obrigações constitucionais de idêntica hierarquia, ao que cita 

educação e saúde. Enfim, com amparo em aportes doutrinários e jurisprudenciais, deveria a 

Corte aplicar a precedência condicionada aos direitos subjetivos dos jurisdicionados, 

homenageando, no caso concreto, a autonomia constitucional da unidade paulista, por força do 

caráter excepcional da intervenção federal. Portanto, julgou improcedente a IF. 

No sentido da divergência, a Ministra Ellen Gracie aportou algumas considerações 

instigantes. Primeira, a possibilidade de o STF descoordenar a política pública de pagamento 

cronológico de requisitórios. Segunda, o deferimento da intervenção federal em ente estadual a 

menos de dois meses da realização de eleições majoritárias não resolveria o grave problema 

colocado na demanda. Terceira, em sua compreensão, a ninguém pode ser exigido o impossível, 

à luz da efetiva inexistência de recursos financeiros para o adimplemento dos precatórios. 

Por seu turno, o Ministro Nelson Jobim também compreendeu pela não caracterização 

de descumprimento voluntário e arbitrário de decisões judiciais. Ademais, insistiu em 
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argumento complementar no sentido de que a intervenção federal nos Estados-membros, 

segundo a ordem constitucional vigente, compete ao Presidente da República, assim caberia ao 

STF apenas requerê-la. Pautou, ainda, seu raciocínio no escólio de Cass Sunstein a respeito do 

custo dos direitos e do espaço de legitimidade do legislador orçamentário paulista. Chamou 

também atenção a assertiva de Jobim de que “não podemos pensar que o interventor federal 

descerá de Brasília com dinheiro da União e irrigará os cofres públicos do Estado de São Paulo 

para atender as suas despesas. Isso é impossível”. Afinal, foi exatamente isso que ocorreu uma 

década e meia depois no governo Temer em relação ao Rio de Janeiro e a Roraima.455 Digna de 

nota é a argumentação do Ministro Nelson Jobim pela adoção de uma atitude judicial 

consequencialista, de um lado, (“temos um problema de consequências práticas e devemos 

relacionar algo importante nesse tipo de decisão judicial: a ponderação da relação das premissas 

das nossas decisões com as suas consequências”) e, de outro, pelo respeito ao Legislador 

orçamentário (“lanço-a apenas como questão futura: essas intervenções representarão ou não a 

desconstituição do Poder Legislativo estadual?”). 

Interessante voto foi o aportado pelo Ministro Ilmar Galvão, porquanto secundou a 

posição do Ministro Presidente com uma diferença significativa, pois não resultava em 

requisição ao Presidente da República para proceder à intervenção federal, mas, sim, já 

determinava ao governador que reservasse montante suficiente para o pagamento dos 

precatórios na forma de repasse de duodécimos ao Judiciário bandeirante. Logo, a orientação 

era pelo deferimento parcial do pedido. 

Em voto-vista, o Ministro Carlos Velloso encaminhou-se à corrente divergente, ao 

entender que a intervenção federal deve ocorrer somente em casos excepcionais, nos quais a 

                                                      
455 Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, o art. 3º do Decreto presidencial 9.288/2018 assim preconizou: “Art. 
3º As atribuições do Interventor são aquelas previstas no art. 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro 
necessárias às ações de segurança pública, previstas no Título V da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. § 1º 
O Interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas estaduais que conflitarem 
com as medidas necessárias à execução da intervenção. § 2º O Interventor poderá requisitar, se necessário, os 
recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Estado do Rio de Janeiro afetos ao objeto e 
necessários à consecução do objetivo da intervenção. § 3º O Interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos, civis 
e militares, da administração pública federal, os meios necessários para consecução do objetivo da intervenção. § 
4º As atribuições previstas no art. 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que não tiverem relação direta 
ou indireta com a segurança pública permanecerão sob a titularidade do governador do Estado do Rio de Janeiro.” 
Por sua vez, o art. 3º do Decreto presidencial 9.602/2018 relativo ao caso de Roraima dispôs o seguinte: “Art. 3º 
As atribuições do Interventor são aquelas previstas para o governador do Estado de Roraima. § 1º O Interventor 
fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas 
necessárias à execução da intervenção. § 2º O Interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos, civis e militares, 
da administração pública federal, os meios necessários para consecução do objetivo da intervenção, ressalvada a 
competência do Presidente da República para o emprego das Forças Armadas prevista no art. 15 da Lei 
Complementar n. 97, de 9 jun.  1999. § 3º Não se aplica ao Interventor sanção por não pagamento ou não repasse 
de recursos pelo Poder Executivo do Estado de Roraima oriunda de decisão ou fato anterior à intervenção.” 



345 

345 

desobediência seja intencional e manifesta. Nesse sentido, compreendeu que o Estado paulista 

não estaria adimplindo os precatórios, observadas as limitações orçamentárias. 

Reformulando seu voto, após pedido de vista, o Ministro Ilmar Galvão direcionou-se ao 

indeferimento do pleito, haja vista que a decisão judicial daria lastro à intervenção, uma vez 

que determinava o depósito imediato da quantia alusiva ao precatório em causa. Ao modo de 

ver do Vistor, essa ordem judicial seria inconstitucional, porque ofensiva ao regime 

constitucional dos precatórios e à vedação constitucional atinente à realização de despesas que 

excedam os créditos orçamentários. Por conseguinte, por se tratar de ordem juridicamente 

impossível, a decisão não poderia embasar a intervenção federal no Estado de SP. 

Em seguida, o Ministro Celso de Mello posicionou-se em favor da corrente majoritária, 

ao compreender que a ordem constitucional não autoriza a intervenção federal em ente estadual, 

fundada em involuntária demora de pagamento de precatórios, motivada por falta ou 

insuficiência de recursos financeiros.  

Por sua vez, o Ministro Sepúlveda Pertence entendeu pertinente explicitar que, de seu 

acompanhamento relativo ao Estado paulista quando Presidente do STF, concluíra que o 

governador Mário Covas não seria negligente com a situação dos precatórios, demonstrando 

esforço constante em meio uma quadra de crise fiscal. Rememorou, ainda, audiência coletiva, 

conduzida pelo Ministro Pertence, com 23 governadores a respeito do problema dos precatórios 

estaduais, de maneira a evidenciar que, embora a problemática datasse de décadas, nenhum 

mandatário jamais se preocupara com a questão, à luz da corrosão dos valores pela inflação. 

Expostos os argumentos e as correntes que se formaram no colegiado, cumpre tecer 

algumas considerações a respeito da judicialização do tema. A rigor, cuidou-se de conflito entre 

o Presidente do STF e o governador de São Paulo, embora, caso acolhida a proposta do Relator, 

invariavelmente se tornasse um litígio federativo. Ademais, as reformas constitucionais 

incidentes sobre o regime jurídico dos precatórios têm apontado a uma direção de colocar em 

contraposição o Presidente da República e os mandatários locais. Basta ver que o art. 101, § 4º, 

do ADCT, concedeu prazo de um semestre para que a União disponibilizasse aos estados linha 

de crédito para o pagamento dos precatórios vencidos e elegíveis ao regime especial de 

pagamento das ECs 94/2016 e 99/2017. Outra providência constante no art. 104, III, do ADCT, 

consiste no dever da União em reter repasses do FPE e do FPM na hipótese de inadimplência 

fiscal por parte dos demais entes federados, culminando na conflituosa relação que se percebe 

quanto ao art. 160, Parágrafo único, I, do texto constitucional. Dito de forma mais direta, a 

questão das dívidas não financeiras judiciais tem sido convertida em fonte de litígio federativo, 
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de modo a tornar o compromisso de pagamento das condenações fazendárias crível aos credores 

do Estado. 

Primeira ordem de argumentos pertinentes refere-se à colocação de um problema de 

endividamento público subnacional como uma questão de separação dos poderes. Não se 

cuidou de fato isolado essa tradução de tema de direito financeiro ao campo constitucional, 

como houve oportunidade de comprovar em seara de controle abstrato de normas 

orçamentárias.456 Esse estado de coisas indica baixa incorporação de categorias do direito 

financeiro pelos juízes do STF. Quer-se dizer que a temática da IF 2.915 teria sido melhor 

trabalhada caso a omissão inconstitucional tivesse sido enquadrada no art. 34, V, “a”, da 

Constituição de 1988, pois resta previsto que a União intervirá nos estados 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, uma vez que acredita-se que o debate se 

tornaria mais racional ou objetivo e informado por melhores parâmetros explícitos na própria 

norma, ao invés de recorrer a construções pretorianas. Em outras palavras, defende-se que há 

maneiras mais produtivas de o Tribunal sindicar a atividade financeira de Estado-membro, as 

quais não remetam ao elemento subjetivo do governador.457 A dificuldade de traduzir um 

problema de finanças públicas para a gramática da jurisdição constitucional foi particularmente 

                                                      
456 FONSECA, Rafael Campos Soares da. O orçamento público e suas emergências programadas. Belo 
Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 139-151. 
457 Essa crítica torna-se clara na seguinte discussão acerca do “sadismo” do mandatário local: “O SENHOR 
MINISTRO MOREIRA ALVES – V.Exa. me permite? Falamos aqui em proporcionalidade e examinamos com 
objetividade jurídica esse problema. Agora, parece-me que a questão se põe principalmente sob um aspecto: em 
se tratando de intervenção federal, em casos dessa natureza, é preciso demonstrar-se que há culpa por parte do 
Governador, ou seja, mesmo tendo meios para o pagamento, ele deixou de fazê-lo. 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE E RELATOR) - Vossa Excelência se contenta, 
portanto, com o elemento culpa; não chega ao dolo. 
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES - Culpa em sentido amplo, que abrange o dolo e a culpa em sentido 
estrito. 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE E RELATOR) - Aí teria que ser um sádico para 
(...) 
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES - O problema, aqui, não é de sadismo, mas de ser preciso ocorrer, 
depois, a intervenção no interventor. Se o Estado não tiver realmente meios para o pagamento, como o interventor 
– que, obviamente, deverá gerir esses meios de acordo com a Constituição - poderá pagar? 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE E RELATOR) – Mas seria para saneamento, o que 
não se faz de um dia para o outro, e a intervenção ganharia contornos pedagógicos. 
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES - O problema não é de saneamento, até porque ele não se faz em 
um, dois ou três meses. Assim, teríamos uma intervenção até quando? E com uma circunstância: em caso como 
este, por exemplo, há uma sucessão de governadores. Vai-se punir justamente aquele último que está tentando 
fazer o que os outros não fizeram .... 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE E RELATOR) – É pela impessoalidade na 
condução da Administração Pública. O governador não pode dizer que não paga porque a dívida foi assumida pelo 
antecessor, mostrando-se, assim, um irresponsável. 
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES - Veja o típico caso ocorrido em Goiás: foi decretada pelo juiz uma 
reintegração de posse; o Governador disse ao juiz que não cumpriria essa decisão, ou seja, não mandaria tropa para 
que houvesse reintegração de posse. Pergunta-se: isso é sadismo? 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE E RELATOR) – É uma situação teratológica.” 
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enfatizada pelo Ministro Ilmar Galvão em seu primeiro voto, ao enfatizar que o 

comprometimento de 2% da RCL com adimplemento de precatórios pouco esclarecia, 

tampouco falar-se em bilhões.458 Em suma, há uma larga avenida a ser percorrida pela doutrina 

de direito financeiro, economia do setor público, contabilidade pública e jurisdição 

constitucional na espécie. 

Outra crítica passível de formulação consiste na baixa clareza sobre o que é exigível do 

STF em conflitos federativos fiscais de um lado e, de outro, o que pode o Tribunal exigir dos 

Poderes eleitos. Isso porque, quanto à primeira dimensão, cuidou-se, no julgamento, da 

necessidade de a Corte processar os dados concretos subjacentes ao litígio, da exigência de 

adotar uma postura pragmática ou consequencialista e de aferir concretamente a adequação da 

medida requerida e os fins constitucionais perseguidos. Em relação à segunda dimensão, restou 

polêmico o papel institucional do STF em matéria de intervenção federal, tendo em vista que a 

Presidência do Tribunal buscara se eximir de apresentar soluções ao problema, relegando à 

Presidência da República editar decreto viabilizador do cumprimento desse julgamento. Em 

resumo, também aqui entende-se um caso constitutivo da indefinição do compromisso judicial 

com a resolução dos problemas federativos e até que ponto tem o STF condições e capacidades 

institucionais para esse mister. Esse problema tem reflexos práticos, porquanto o argumento do 

Ministro Nelson Jobim, da impossibilidade de transferência de recursos federais para a unidade 

estadual em dificuldade, ou mesmo a força do argumento do Ministro Gilmar Mendes, atinente 

à incidência da reserva do financeiramente possível na figura do interventor, não foram 

incorporados ao imaginário das lideranças públicas, quando se fizeram necessárias intervenções 

federais no Rio de Janeiro e em Roraima. 

Igualmente, o destaque conferido pela Ministra Ellen Gracie sobre a inconveniência de 

decidir-se sobre o tema há menos de dois meses de prélio eleitoral deve ser levado em 

consideração. No âmbito da ADI 3.345, de relatoria do Ministro Celso de Mello, não por outra 

razão a Corte interpretou o art. 16 da Constituição de 1988 referente à anualidade eleitoral, de 

maneira a também considerá-la aplicável às decisões judiciais que interfiram no processo 

eleitoral e, por consequência, na igualdade de chances entre os postulantes a cargos eletivos. 

Em resumo, acredita-se ser pouco prudente deferir uma intervenção federal no maior colégio 

                                                      
458 “Não creio seja momento de discutir questões como a de saber se houve dinheiro suficiente para essa liberação; 
ou se houve outras prioridades maiores que determinaram o desvio da verba. Li os memoriais e neles não vi 
nenhuma informação sobre o quantum que deixou de ser posto à disposição do Tribunal. Fala-se no percentual de 
2% que, na verdade, nada esclarece (...) O Ministro Gilmar Mendes falou em quatro bilhões. Ouve-se falar tanto 
em bilhões ultimamente que essa cifra restou banalizada, a ponto de ter considerado uma ninharia os três bilhões 
de reais por quanto foi vendida a Vale do Rio Doce, que era um orgulho nacional e que, nos primeiros anos que se 
seguiram à privatização, já auferiu lucro que supera, em muito, tal quantia.” 
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eleitoral do país para fins de promover uma “coação psicológica” ou “efeito pedagógico”, 

porquanto, nesses casos, a jurisdição constitucional encontra-se com a escassez dos recursos 

públicos.459  

3.4.3 Quais receitas podem ser desconsideradas no cômputo do limite de comprometimento 

das contas públicas estaduais com o serviço da dívida? 

Com o advento da Emenda Constitucional 31/2000, o objetivo constitucional de 

combate à pobreza foi dotado de instrumento financeiro consistente em fundos estaduais e 

distritais de combate e erradicação da pobreza, a ser composto por adicional de até dois pontos 

percentuais do ICMS incidente sobre produtos e serviços supérfluos. Para viabilizar essa 

engenharia normativa, o Poder Reformador autorizou a desconsideração de normas próprias do 

direito financeiro, notadamente retirando esse adicional de imposto da distribuição devida às 

municipalidades, nos termos do art. 158, IV, da Constituição de 1988, e a reserva de lei 

complementar para tratar sobre fundos públicos, nos termos do art. 165, § 9º, II, do texto 

constitucional, em relação a fundo federal congênere. Posteriormente, quando da prorrogação 

da CPMF, diante da exigência de lei federal para definir quais eram os produtos supérfluos 

sobre os quais poderiam incidir os adicionais, o Congresso Nacional entendeu viável dar 

                                                      
459 Acredito que a pertinência de minha crítica fica evidente por intermédio do seguinte debate: “O SENHOR 
MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE e RELATOR) – Fiquei com Sua Excelência, mas vejo que Sua 
Excelência não ficará comigo.  
O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA: – Creio que não. Apesar da citação expressa, tenho dificuldade 
de acompanhar V.Exa. Qual é o precedente paradigmático para a hipótese?  
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES – O primeiro precedente, que é do Ministro Nelson Hungria, exigia 
intenção dolosa. Eu admito, inclusive, haver intervenção quando há culpa, ou seja, negligência. Quando, podendo, 
deixa-se de pagar.  
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE e RELATOR) – A ilicitude está no 
descumprimento da decisão judicial, passados tantos anos.  
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES – Caso contrário, há responsabilidade objetiva, não sendo caso de 
ilicitude.  
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE e RELATOR) – Ministro Moreira Alves, realmente 
relutei muito e tentei, conforme preconizado no Regimento Interno, a solução suasória, sem trazer os processos ao 
Plenário. Não obstante, devo trazê-los. Eles estão prontos, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da 
República.  
Após o esvaziamento do Projeto Arnaldo Madeira e, também, diante da circunstância de que os recursos com os 
quais se conta, ano a ano, não são suficientes para se liquidar os precatórios de um mesmo ano - e, aí, a bola de 
neve continuará aumentando -, não vi outra solução, principalmente em face do tipo previsto, hoje, no § 5º do 
artigo 100 da Constituição Federal, quanto à atuação do Presidente da Corte que retarda, de qualquer forma, o 
cumprimento de precatório.  
Aliás, deveríamos - o sofrido povo brasileiro -, pedagogicamente, merecer algo parecido, enquadrando, sim, os 
governadores que realmente claudicam e não satisfazem as decisões judiciais.  
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES – Pelo sistema constitucional vigente, não há solução prática para o 
problema, porque este se põe nisto: é preciso haver dinheiro; se não houver dinheiro, não adianta...  
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE E RELATOR) – Não sei, Ministro. Teríamos de 
aguardar, aí, a designação do interventor e os trabalhos que ele viria a desenvolver no Estado.” 
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sobrevida a uma situação de inconstitucionalidade, conforme se depreende do art. 4º da EC 

42/2003, de modo a salvaguardar os adicionais criados pelos estados em desacordo com as 

previsões constitucionais e legais.460 

Os dois momentos que viabilizaram as ECs 31/2000 e 42/2003 merecem alguma 

contextualização. Na primeira reforma, o mais importante era a aprovação de fundo federal para 

viabilizar ações estatais voltadas  a nutrição, habitação, educação, saúde e ao reforço de renda 

familiar, vinculando-se a esse fim as receitas da CPMF, de adicional de IPI e de desestatização 

de estatais da União, autorizando até mesmo que o governo federal emitisse títulos públicos 

resgatáveis a partir de junho de 2002, de modo a totalizar, pelo menos, R$ 4 bi afetados ao 

fundo. Ensaiavam-se como presidenciáveis os nomes de José Serra, Tasso Jereissati e Armínio 

Fraga, enquanto o sistema de metas inflacionárias do Bacen completava dois anos de prática e 

o Presidente do Congresso Nacional, Antônio Carlos Magalhães, centrava fogo no Presidente 

da República, FHC, afirmando que este sabia da corrupção e nada fazia. Igualmente, aprovou-

se a LC 105, com permissão de acesso, pela Receita Federal, dos dados bancários, instaurando 

um litígio sobre a constitucionalidade do expediente,  solucionado somente em 2016, no bojo 

do tema 225 da sistemática da repercussão geral. Todas as propostas andaram em conjunto, a 

título de viabilizar o aumento do salário mínimo de R$ 151 para R$ 180. Do lado do STF, 

propunha-se a discussão do tema do salário mínimo mediante a decisão do Estado do Rio de 

Janeiro de fixar piso salarial em R$ 220, no bojo das ADIs 2.358 e 2.369, de relatoria do 

Ministro Marco Aurélio, ajuizadas em 29.11.2000, cujas medidas cautelares foram postas em 

julgamento já em 13.12.2000.  

Na segunda reforma, foram aprovadas a reforma da previdência e a tributária do 

primeiro mandato do governo Lula, iniciativas dotadas de simbolismo político, na medida em 

que, ao fim do primeiro quadrimestre de mandato, o Presidente da República foi entregá-las 

pessoalmente no Congresso Nacional, reputando-as imprescindíveis para a volta do 

crescimento econômico nacional. Com efeito, tornou-se definitiva a CPMF, prorrogou-se a 

DRU, regulou-se uma sistemática para compensação dos estados exportadores no tocante à 

desoneração constitucional do ICMS-exportação e rateou-se parcela da CIDE para os Estados. 

Feito esse panorama sobre a evolução constitucional da matéria, registra-se que os 

estados passaram a articular pela necessidade de desconsiderar essa arrecadação tributária do 

cômputo da RLR, uma vez que seriam, ao seu ver, “penalizados” em decorrência do 

                                                      
460 Análise exauriente sobre a inconstitucionalidade dessa previsão contida na EC 42 pode ser encontrada em: 
OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. Cláusulas pétreas financeiras e tributárias. Rio de Janeiro: Gramma, 
2019. p. 92-100. 
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cumprimento de mandamento constitucional. Isso porque, aumentando a base de cálculo da 

RLR, também se aumentaria a quantidade de recursos públicos comprometidos aos encargos 

do endividamento público. 

O tema foi levado ao Pleno do STF pela primeira vez nas AC-MC 268, 231 e 921, todas 

de relatoria do Ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Relator pugnou pela exclusão 

do adicional de ICMS sobre produtos e mercadorias supérfluas da RLR. Em face de eventuais 

abusos possíveis ao alvedrio dos Estados, limitou-se às verbas constitucionalmente previstas, 

isto é, retirou-se as receitas destinadas ao FECEP tanto  para efeitos de pagamento da dívida 

pública estadual quanto para efeitos de base de cálculo para apuração dos limites mínimos de 

gastos na educação e na saúde, à luz de vício formal da previsão legal, dado que se trataria de 

matéria com reserva de lei complementar. O Tribunal referendou unanimemente a exclusão dos 

valores da RLR, sob o fundamento de que o fundo público surgiu supervenientemente ao PAF. 

Esse racional decisório foi reafirmado em diversas ações cíveis originárias desde 2017, 

ante as dissonâncias interpretativas entre a União e os Estados, como se depreende da ACO-ED 

1.039, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, da ACO-AgR 775, de relatoria do Ministro 

Alexandre de Moraes, e da ACO 1.224, de relatoria do Ministro Edson Fachin.  

No entanto, considera-se que a temática foi melhor deliberada no âmbito da ACO 727, 

de relatoria do Ministro Marco Aurélio, isto é, na ação principal da AC 268 relativa ao Estado 

da Bahia. Nesse momento, explicitamente modificou-se a compreensão anteriormente firmada 

pela inconstitucionalidade formal das normas definidoras da RLR, sob o entendimento de que 

se trata de matéria passível de tratamento em lei ordinária do Congresso Nacional. Noutro giro, 

esposou-se a compreensão pela inconstitucionalidade material da Resolução do Senado Federal 

69/1995 e da Lei 9.496/1997, uma vez que o expediente representaria o desvirtuamento de 

receitas com finalidade constitucional específica, logo seria indevida sua inclusão na RLR. Por 

outro lado, rechaçou-se a exclusão da receita referente ao FECEP da base de cálculo dos 

mínimos estaduais da saúde e da educação, porquanto o tema encontra expressa reserva de lei 

complementar ou tratamento constitucional. 

Em voto convergente à posição do Relator, o Ministro Alexandre de Moraes aportou 

compreensão segundo a qual incluir as receitas tributárias destinadas ao Fecep na base da RLR, 

aumentando, consequentemente, o volume de recursos comprometidos com serviço da dívida, 

terminaria por ofender a exceção à regra da não afetação dos impostos. Porém, as aplicações 

mínimas da saúde e da educação receberam tratamento constitucional, de modo a não ser 

possível excluir dessas bases os adicionais de ICMS. 
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De plano, crítica pertinente consiste no tempo de tramitação dessa ação no STF, uma 

vez que protocolada em junho de 2004 e somente decidida em fevereiro de 2020, apesar de 

versar sobre compensações de verbas relativas aos exercícios de 2002 a 2004. Houve alteração 

de diretriz jurisprudencial, e a temática era estritamente jurídica, não dependendo de instrução 

processual complexa. Nesse sentido, os autos restaram conclusos ao Relator para confecção de 

voto e indicação do feito à pauta desde maio de 2005, o que somente ocorreu em agosto de 

2019. Na verdade, a estabilização da decisão tornou-se inócua para além de efeitos financeiros 

referentes a longínquos exercícios passados, visto que a Lei Complementar 156/2016 revogou 

o conceito de RLR e preconizou a equiparação das definições da LRF e do PAF. O passo natural 

seria buscar desenvolver o mesmo raciocínio desta feita com relação à RCL, contudo se trata 

de conceito constitucionalizado, com assento explícito no § 18 do art. 100 da CR/88. A nosso 

ver, o problema está em converter acriticamente indicadores contábeis-econômicos em normas 

constitucionais, assim como na falta de consistência legislativa, ao incluir-se ou retirar-se 

parcelas desses montantes sem justificativa jurídica. 

Outra consideração remete-se ao próprio desacerto da orientação jurisprudencial do 

STF, que não possui guarida direta na ordem constitucional. A rigor, não há como argumentar 

ser inconstitucional a decisão legislativa por incluir, no conceito de RLR, toda arrecadação 

anual, com exclusão daquelas provenientes de operações de crédito, alienação de ativos, 

transferências voluntárias e obrigatórias e doações com o fim de atender despesas de capital. 

Pode-se discordar da opção, qualificá-la como incauta, mas não se depreende das categorias 

tributárias (competência e respectiva liberdade para exercê-la) ou financeiras (responsabilidade 

e encargos estatais na condução de prestações positivas vertidas em direitos sociais) qualquer 

ilicitude do ponto de vista constitucional. O problema reside, de novo, na consistência 

intertemporal legislativa e na ausência de critérios jurídicos para justificar as exceções das 

regras. Nesse argumento, importam também os malefícios de tornar assuntos rotineiros da 

atividade financeira do Estado matéria de reserva constitucional, exigindo que o governante da 

vez precise promover reformas constitucionais para conduzir sua política fiscal. O problemático 

desse processo é fundamentar alguma espécie de supremacia constitucional. 

Infelizmente, não é singular o caso da exclusão das receitas tributárias do Fecep da base 

da RLR. Para ficar em um exemplo apenas, pretensão e problema semelhantes são percebidos 

no repertório jurisprudencial da Corte no que toca à exclusão dos valores recolhidos dos 

servidores estaduais a título de imposto de renda retido na fonte. A propósito, desde 2008, pende 

de julgamento a ACO 1.198, de relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual o Estado do Rio 

Grande do Sul buscara que a União não inviabilizasse empréstimo externo com base na 
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distinção de cálculo de indicadores fundamentais da atividade financeira das unidades 

estaduais. Nesse ponto, as divergências apresentadas nas interpretações de uma mesma 

legislação financeira por parte de distintos Tribunais de Contas dos estados não se justificam 

como plausíveis, porque, sob o pretexto de autonomia constitucional, produz-se a falta de 

uniformidade minimamente esperável. Em outras palavras, a criatividade estadual em 

manipular o limite de despesa com pessoal pelos órgãos estatais não se justifica sob o prisma 

do direito financeiro, à luz da reserva de lei complementar imposta ao tema no art. 169 da 

Constituição de 1988. A esse respeito, noticia-se a ACO 3.327, de relatoria do Ministro Gilmar 

Mendes, julgada em 16 de dezembro de 2020, na qual se entendeu ser necessária a inclusão da 

parcela referente ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre seu funcionalismo. Em 

sentido diametralmente oposto, o Pleno do STF reprochou procedimento do governo federal no 

bojo da ACO 2.393, referente ao Estado do Paraná, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, 

julgada em fevereiro de 2021, ao compreender que viola a autonomia financeira dos estados 

vertida na decisão do TCE a pretensão da União de negar conceder garantia a operação de 

crédito com base no descumprimento das despesas com pessoal na forma calculada pela STN. 

Resta, então, a solução pela via legislativa, como se depreende do § 3º do art. 18 da LRF, 

introduzido pela LC 178/2021, que passou a prever ser necessário considerar a remuneração 

bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, para fins de apuração da despesa total 

com pessoal. 

De um lado, é pouco crível que o STF venha a assumir um papel de coordenação 

federativa em bases sistemáticas em relação à ordenação fiscal das unidades federadas, dando 

razão para a interpretação de um TCE em comparação com outra formulada por congênere 

Corte de Contas. Nesse sentido, para além da falta de expertise técnica, as soluções engendradas 

em duas décadas de LRF tendem a ser intempestivas. De outro lado, demonstra-se pouco 

razoável o hodierno estado da arte do federalismo fiscal, em que  as metodologias aplicadas 

pelos Tribunais de Contas dos estados e pela STN variam em quase vinte pontos percentuais 

em alguns casos, se comparado o valor de comprometimento da arrecadação com despesas com 

pessoal calculado pelo PAF e aquele declarado no Relatório de Gestão Fiscal. Citam-se os entes 

estaduais com a pior nota em capacidade de pagamento: RJ (PAF: 65% da RCL; RGF: 47,9%), 

RS (PAF: 66,5%; RGF: 53,5%) e MG (PAF: 69,4%; RGF: 54,1%).461 Quando se diverge nos 

próprios diagnósticos factuais, torna-se bastante dificultoso chegar a consensos quanto às 

consequências jurídicas, o que se traduz em fonte inesgotável de litígios federativos. 

                                                      
461 BRASIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Boletim de 
Finanças dos Entes Subnacionais. Brasília: STN, 2020, p. 36. 
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3.4.4 É viável ao governador recusar-se a pagar dívida pública contraída pelo antecessor? 

Como desdobramento do “escândalo dos precatórios”, outras demandas judiciais no 

âmbito do STF feriram os temas da nulidade dos contratos subscritos pelos governadores no 

refinanciamento das dívidas públicas no âmbito do PAF e do saneamento dos bancos estaduais 

pelo PROES, bem como as competências privativas do Senado Federal para dispor sobre os 

limites e as condições das operações de crédito relativas aos entes estaduais. Essas estiveram 

atreladas ao Estado do Paraná, liderado na ocasião pelo governador Roberto Requião, 

justamente o Relator da CPI dos Títulos Públicos. 

Na ACO 930, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, aforada em 14.09.2006, o governo 

estadual buscava a declaração da ilegalidade de cláusula penal no valor de R$ 87 mi, exigida, 

desde novembro de 2004, por força do contrato da dívida federativa refinanciada pelo PAF. A 

propósito, a União almejara a cobrança desse valor mediante retenção de valores do FPE. Um 

mês e meio depois, o Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, recurso levado à deliberação 

do Pleno somente um ano depois, em dezembro de 2007. Desta feita, o Ministro Cezar Peluso 

aportara voto pelo desprovimento do recurso interno, acompanhado pelos Ministros Menezes 

Direito, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Ayres Britto, ao que pediu vista 

dos autos o Ministro Marco Aurélio, o decano na oportunidade, então o último a votar antes do 

Presidente, tendo em vista que estiveram ausentes no julgamento os Ministros Celso de Mello, 

Cármen Lúcia e Ellen Gracie (Presidente), e o Ministro vice-Presidente, Gilmar Mendes, atuou 

na condição de Presidente em exercício. As vistas foram devolvidas em março de 2008. Após 

sucessivos pedidos de suspensão do feito pelas Fazendas Públicas federal e estadual, o Relator 

extinguiu o processo em 02 de abril de 2008, sem resolução do mérito, haja vista que o advento 

da Resolução do Senado Federal 47, de 21 de dezembro de 2007, interpretou dispositivo da 

Res. SF 98/1998, de maneira a considerar cumprida cláusula contratual e, por consequência, 

afastar a exigibilidade da cláusula penal. 

Na ACO 1.092, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ajuizada pelo Estado do Paraná 

em 07.11.2007, almejou-se a anulação das negociações e dos contratos referentes à aquisição 

de títulos públicos emitidos pelo Banco do Estado do Paraná (Banestado), aportando como 

garantia ações da Companhia Paranaense de Energia (Copel). Nesse sentido, a competência 

originária do STF decorreu da decisão da Fazenda Pública estadual de arrolar como 

litisconsortes passivos o Banco Central do Brasil e a União, tendo em vista sua igual pretensão 

de anular cláusula do contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas firmado 
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pelos governos federal e estadual. Com o inadimplemento dos títulos e na iminência de o Estado 

do Paraná perder o controle acionário da Copel , visto que esta foi dada em garantia, o STF 

deferiu tutela provisória em decisão monocrática, contra a qual foi interposto agravo regimental 

pelo Banestado, em que se concedeu efeito suspensivo. O julgamento do mérito veio a ocorrer 

em 15.08.2017, quase uma década depois do aforamento, mediante uma decisão monocrática 

do Ministro Gilmar Mendes, na qual (i) se declarou a prescrição/decadência do direito de 

postular anulação das avenças celebradas de março de 1998 a dezembro de 2000, (ii) deixou-se 

de conhecer a demanda quanto ao pedido de anulação de multa contratual imposta de acordo 

com o contrato da dívida estadual refinanciada, por ausência de interesse de agir, uma vez que, 

por força da Resolução senatorial a penalidade já não era exigível, e (iii) julgaram-se 

improcedentes os demais pedidos fazendários, na medida em que o Relator não vislumbrou 

qualquer nulidade nos contratos impugnados. Em síntese, o Ministro Gilmar Mendes 

compreendeu que os negócios jurídicos questionados foram firmados no período entre março 

de 1998 (refinanciamento) e junho de 2002 (terceiro aditivo); sendo assim, somente em relação 

ao último aditivo não se teria operado prazo decadencial. Quanto à controvérsia conhecida, o 

Relator argumentou que o desequilíbrio fiscal dos estados na esteira do Plano Real foi rotineiro, 

situação equacionada apenas com a LRF, mediante a qual a relação entre dívida pública e 

responsabilidade fiscal foi enfrentada. Nesse sentido, o objeto contratual era lícito, à luz da Lei 

9.496/1996 e das autorizações do Senado Federal e da Assembleia Legislativa paranaense.  

Para compreender a significância dessas demandas na política nacional e estadual, são 

necessárias algumas contextualizações. De saída, no plano federal, ao tempo do ajuizamento da 

primeira ação, o país experimentava uma corrida presidencial na qual o Presidente Lula 

consolidava-se como franco favorito em processo de reeleição, numa contenda cujo principal 

concorrente era Geraldo Alckmin, que há pouco renunciara ao Governo de São Paulo, para se 

desincompatibilizar. Em termos macroeconômicos, o governo federal buscava estimular o 

crédito dos consumidores e elaborara pacote para a habitação, com vultoso financiamento a 

construtoras, algo na ordem de R$ 5 bi, ao passo que a taxa SELIC girava em torno de 14% ao 

ano, com tendência de queda. Por seu turno, o TCU glosava liberação de verbas federais ao 

Estado do Piauí, por compreendê-la impossível a três meses antes da eleição. No Congresso 

Nacional, avançava PEC destinava a encerrar a previsão de voto secreto no Parlamento, 

demitia-se, na Câmara dos Deputados, mais de um milhar de servidores comissionados, e o 

Presidente não conseguira angariar o PMDB para sua chapa presidencial. 

No plano estadual, o governador Roberto Requião licenciara-se em 03.09.2006, dez dias 

antes do ajuizamento da ACO 930, com a finalidade de concorrer à reeleição juntamente com 
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o seu vice-governador, Orlando Pessuti, e assim “acabar com a confusão entre candidato e 

governador”.462 Assume o cargo o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 

Hermas Brandão. Contudo, a politização do caso Banestado, com reflexos administrativos, 

fiscais e criminais, já houvera sido pauta da campanha vitoriosa em oposição ao seu antecessor, 

o governador Jaime Lerner. Dessa forma, prometeu “reestatizar” as estatais privatizadas, 

notadamente a Copel, a Sanepar e a Estrada de Ferro Paraná Oeste, além de investir no Porto 

de Paranaguá.463  

Antes disso, em fevereiro de 2006, a tese dos prejuízos do Estado paranaense com a 

privatização do Banestado já germinara oficialmente patrocinada. Portanto, a venda do banco 

estadual ocorrera em outubro de 2002, quando o adversário político e sucessor era o favorito. 

Nesse sentido, o próximo mandatário considerou que a decisão do antecessor de prorrogar por 

mais cinco anos, faltando quase um triênio para o encerramento da vigência contratual, que 

conferiu a gestão das contas públicas e da folha salarial do funcionalismo ao Banco Itaú, 

igualmente o comprador da instituição financeira estadual abaixo do valor de mercado segundo 

o entendimento do governador Rubens Requião. Transcorridos os cincos anos de vigência do 

contrato inicial, o mandatário local declarou nula a prorrogação por mais um quinquênio 

decidida pelo seu antecessor, daí que o banco privado teria se inclinado a executar as letras 

financeiras do tesouro dos estados de Alagoas, Pernambuco e Santa Catarina e dos Municípios 

paulistas de Guarulhos e Osasco adquiridas pelo banco paranaense, conforme era possível antes 

da LRF, mas inadimplidas pelos tomadores.464 A resultante desse processo sucessório litigioso 

foi invariavelmente sua judicialização no STF em diversos momentos.  

Primeiro, em fevereiro de 2003, recém-empossado no cargo executivo, o governador 

moveu a ADI 2.844, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, em que se contestou a cessão 

da gestão das contas estaduais ao banco privado a partir de lei estadual, aditando-se, após, a 

exordial para também impugnar a possibilidade, em lei federal, de transladar essa atividade a 

instituição não oficial pelo PROES. Diante da dupla origem dos atos impugnados, o Pleno 

resolveu questão de ordem para admitir os dois pedidos em abril de 2003. Essa ação direta 

nunca foi julgada, tendo sido extinta durante o recesso judiciário, em 29 de dezembro de 2014, 

                                                      
462 GARCIA, Janaina. Requião se licencia do cargo e Hermas assume o governo. Folha de Londrina, 3 de 
setembro de 2006. Disponível em: https://www.folhadelondrina.com.br/politica/requiao-se-licencia-do-cargo-e-
hermas-assume-o-governo-577201.html. Acesso em: 19 mar. 2021. 
463 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. CPDOC. Roberto Requião de Melo e Silva. Dicionário de Verbete 
Biográfico. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/roberto-requiao-de-
melo-e-silva. Acesso em: 19 mar. 2021.  
464 EXTERNO. Governo faz balanço dos prejuízos do Paraná com privatização do Banestado. Tribuna do Paraná, 
07 de fevereiro de 2006. Disponível em: https://tribunapr.uol.com.br/noticias/governo-faz-balanco-dos-prejuizos-
do-parana-com-privatizacao-do-banestado/. Acesso em: 19 mar. 2021. 
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pelo Ministro Dias Toffoli, há alguns dias da posse no segundo mandato de Beto Richa à frente 

do governo paranaense e de Dilma Rousseff no governo federal 

Segundo, a Fazenda estadual ajuizou a ACO 930, agora em face da União, porque o 

descumprimento contratual decorreria de contrato de transferência dos títulos estaduais e 

municipais, emitidos para lastrear precatórios judiciais inadimplidos do regime constitucional 

decaído. Nesse sentido, voltou-se contra o entendimento do governo federal de considerar 

globalmente a dívida federativa refinanciada com a União e os débitos oriundos dos “títulos 

podres”, celebrados entre o Estado paranaense e o Banestado. Por conseguinte, o governador 

fundamentou seu direito, de um lado, na invalidade da segunda avença – conforme discutia em 

ação civil pública e em ação ordinária – e, de outro, no desvio de finalidade na atuação da STN, 

uma vez que, em sua compreensão, a imposição da multa contratual satisfaria apenas os 

interesses privados do banco estadual e de seus incorporadores. 

Em 18 de outubro de 2006, no curso da campanha eleitoral referente ao segundo turno, 

o Ministro Cezar Peluso indeferiu a tutela provisória pleiteada, por considerar que a previsão 

contratual terminaria por debilitar a plausibilidade das alegações autorais e que não existiria 

prova inequívoca do direito.  

Em 29 do mesmo mês, o governador Roberto Requião ganha a eleição mais apertada do 

segundo turno, por apenas dez mil votos, em face do senador da República Osmar Dias. Tendo 

em conta que institutos de pesquisa lhe davam seis a oito pontos de vantagem, sobraram críticas 

à urna eletrônica.465 

Terceiro, um ano depois, em 7 de novembro de 2007, o Estado do Paraná ajuizou a ACO 

1.092, com prevenção ao Ministro Cezar Peluso, sucedido pelo Ministro Gilmar Mendes na 

troca de gestões na Presidência do STF. Antes disso, o agravo regimental da decisão 

monocrática que indeferiu a antecipação da tutela foi levado ao Pleno, logrando virtual 

unanimidade até o penúltimo a votar pedir vista dos autos.  

Para entender esse segundo momento, interessa compreender novamente o que se 

passava nas alçadas federal e estadual. No plano da União, o país via-se às voltas de nova crise 

energética, fruto do desabastecimento do gás natural. No campo fiscal, o governo federal 

negociava a prorrogação da CPMF, notadamente com o PSDB, no Senado Federal. Em 1º de 

novembro de 2007, a Folha de São Paulo noticiava que a proposta do Executivo custaria entre 

R$ 8 a 9 bi, prevendo mais recursos para a saúde, menor alíquota da contribuição, pagamento 

                                                      
465 REUTERS. Paraná fecha apuração com diferença de dez mil votos para Requião. G1, 29 de outubro de 2006. 
Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Eleicoes/0,,AA1330636-6282-736,00.html. Acesso em: 19 mar. 
2021. 
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mais célere de créditos de PIS/Cofins para empresas exportadoras, desoneração da folha de 

pagamento, envio de uma reforma tributária, aprovação de regras para o pagamento de 

precatórios subnacionais e a limitação da atividade financeira da União, seja nas despesas com 

um teto para o crescimento da folha federal, seja na dívida com a regulamentação dos limites 

ao ente central previstos na LRF.466 No centro dessa negociação, havia o ex-Ministro da 

Fazenda, Antônio Palocci. Após uma cizânia interna, o PSDB rejeita a proposta do governo 

dias depois. Na Câmara dos Deputados, corria polêmica PEC voltada a permitir reeleições 

ilimitadas, bem como havia renunciado ao mandato parlamentar o ex-governador Ronaldo 

Cunha Lima, a fim de afastar-se da jurisdição originária do STF. No Senado, o Presidente da 

Casa, Renan Calheiros, renunciara ao cargo presidencial, sendo posteriormente absolvido no 

Plenário do órgão legislativo em 5 de dezembro de 2007. Nas relações federativas, o Presidente 

Lula transformara o lançamento do PAC da Saúde, com duas dezenas de governadores, em um 

ato em favor da CPMF, exortando, assim, os mandatários locais a trabalharem junto às suas 

bancadas estaduais pela manutenção do tributo.467 Ao fim, a CPMF teve sua vigência expirada 

em 31 de dezembro de 2007, após derrota governamental no Senado, por quatro votos.468 

Nesses contextos tumultuados, a solução ao impasse quanto à dívida pública federativa 

exsurgiu do Senado Federal – ao lado da aprovação da Res. SF 48/2007, que dispõe sobre os 

limites globais para as operações de crédito da União e a concessão de garantias, adveio a Res. 

SF 47/2007,469 que modificara a autorização senatorial anterior, particularmente ao contrato 

celebrado entre o ente central e a unidade paranaense, de maneira a considerar cumprido o 

compromisso do Estado referente à aquisição do Banestado da carteira de títulos públicos 

emitidos pelos estados de Alagoas, Pernambuco e Santa Catarina e dos Municípios de Osasco 

                                                      
466 CRUZ, Valdo; DANTAS, Iuri; NAVARRO, Silvio. Governo apresenta “pacote” para PSDB aprovar a CPMF. 
Folha de S. Paulo, 01 de novembro de 2007, Brasil, p. A4. 
467 SANDER, Letícia; SELIGMAN, Felipe; PINHO, Ângela. Governo transforma PAC da Saúde em ato pró-
CPMF. Folha de S. Paulo, 6 de dezembro de 2007, Brasil, p. A4. 
468 NAVARRO, Silvio; CRUZ, Valdo; PATU, Gustavo. Oposição derrota governo e Senado derruba a CPMF. 
Folha de S. Paulo, 13 de dezembro de 2007, Brasil, p. A4. 
469 Detalhes das negociações no Senado Federal foram amplamente divulgadas a propósito de homenagem do PDT 
ao Senador Osmar Dias em 2010: “Desde 2007, Osmar Dias trabalhou pela extinção da multa ao Paraná. Em 7 de 
agosto, o senador paranaense apresentou emenda à Medida Provisória 368 pela liberação da dívida e o 
ressarcimento ao Estado, nos mesmos moldes da resolução aprovada pela CAE, cumprindo a Constituição e a 
LRF. Naquela ocasião, o líder do governo Romero Jucá (PMDB-RR) votou contra e a emenda de Osmar Dias foi 
rejeitada em nome de um projeto que seria de consenso entre os governos federal e do Paraná.  
No mesmo dia do veto, Jucá assumiu em plenário o compromisso de fazer valer o Projeto de Resolução do Senado 
(PRS 36/2007), do qual foi autor para por um fim à questão da dívida paranaense com a União. A matéria relatada 
pelo senador Valdir Raupp (PMDB-RO) foi aprovada pelo Senado em 19 de dezembro de 2007, mas rejeitada pela 
União por ser considerada inconstitucional a transferência de responsabilidade e pela forma de cobrança ferir a 
Lei de Responsabilidade Fiscal”. (PDT homenageia trabalho de Osmar Dias pela extinção da multa do PR à União. 
RSN, 13 de maio de 2010. Disponível em: https://portalrsn.com.br/noticias/pdt-homenageia-trabalho-de-osmar-
dias-pela-extincao-da-multa-do-pr-a-uniao/. Acesso em: 19 mar. 2021). 
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e Guarulhos. Além de afastar a responsabilização do Paraná,470 o Senado imputou à União a 

responsabilidade pela quitação do débito originário dessa dívida mobiliária, autorizando-a a 

reter as quotas do FPE e do FPM a serem recebidas pelos devedores. 

A resultante da solução senatorial foi o arquivamento da ACO 930 pelo Ministro Cezar 

Peluso, por vislumbrar perda de interesse de agir. Porém, o desentendimento entre a STN e o 

Estado do Paraná permaneceu em aberto, na medida em que a autoridade econômica não 

aceitara a disposição da resolução senatorial, notadamente nos aspectos em que extinguiu a 

multa e repassou o ônus da persecução dos débitos dos entes pernambucano, alagoano e 

catarinense à União. Na prática, o Estado paranaense remanesceu adimplindo mensalmente a 

multa contratual.471  

Cumpre-se, ainda, perceber que o Senado Federal editou uma nova Resolução, a de 

número 9, de 29 de abril de 2010, basicamente para revogar o art. 2º da Res. SF 47/2007, e os 

§§ 7º e 8º da Res. SF 98/1998. Ou seja, retrocedeu na decisão de imputar ao governo federal a 

titularidade pela persecução dos débitos dos títulos públicos estaduais, via retenção do FPE, e 

de anistiar o descumprimento da multa, mantendo, no entanto, a consideração pelo 

cumprimento do compromisso de adquirir a dívida mobiliária do Banestado. Vale perceber que 

a decisão senatorial veio um mês após a renúncia do governador Roberto Requião, em 1º de 

abril de 2010, para desincompatibilizar-se do cargo estadual,  a fim de concorrer, com êxito, ao 

mandato de senador da República no prélio eleitoral de 2010. Sob o prisma de uma análise 

estritamente normativa, a alteração não faz o menor sentido, especialmente se cotejado o texto 

da Resolução senatorial472 ao que veiculado em agência noticiosa oficial, isto é, que o Senado 

                                                      
470 Art. 2º Em tendo sido aplicada multa pela interpretação do descumprimento contratual, antes da edição desta 
Resolução, a mesma será excluída, concomitantemente ao atendimento das condições previstas nos §§ 7º e 8º do 
art. 2º da Resolução n. 98, de 1998, do Senado Federal, inseridos pelo art. 1º desta Resolução, devolvendo-se ao 
Estado do Paraná os valores retidos, atualizados, devendo retornar o cálculo do saldo devedor às condições 
estabelecidas no contrato. 
471 “No entendimento do governo do Paraná, a decisão do STF reforça a tese de que uma resolução do Senado teria 
força de lei para resolver o impasse e acabar com a multa.  
Na prática, o Paraná continua pagando a multa, de R$ 5 milhões mensais. A esperança é que uma nova decisão do 
Senado seja aceita pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), acabando com a pendência. 
Em fevereiro, o procurador-geral do Estado, Carlos Marés, e o senador Osmar Dias (PDT) estiveram em reunião 
na STN, que havia recusado o texto da resolução aprovada em dezembro pelo Senado, colocando fim à multa. No 
encontro, em Brasília, Marés conversou com o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin Filho, e com o 
procurador-geral da Fazenda Nacional, Luís Inácio Adams, e afirmou que o caminho para o fim da multa ainda é 
o Senado. A multa deverá extinta por uma nova resolução do Senado, na expectativa da PGE.” (SUPREMO 
arquiva ação dos títulos podres do Banestado. Folha de Londrina, 22 de abril de 2008. Disponível em: 
https://www.folhadelondrina.com.br/politica/supremo-arquiva-acao-dos-titulos-podres-do-banestado-
638932.html. Acesso em: 19 mar. 2021. 
472 “Art. 1º Revogam-se o art. 2º da Resolução do Senado n. 47, de 21 de dezembro de 2007, e os §§ 7º e 8º do art. 
2º da Resolução do Senado n. 98, de 11 de dezembro de 1998, acrescidos pelo art. 1º da Resolução do Senado n. 
47, de 21 de dezembro de 2007.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” 
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teria extinguido a multa da STN, o Paraná voltava a ter acesso ao crédito garantido pela União 

e que, segundo o líder do Governo, o ente estadual poderia abater o montante pago 

indevidamente a título de punições, algo em torno de R$ 260 milhões, no saldo 

devedor.473Todavia, a STN parou de aplicar a multa mensal, o que parece ser um instigante caso 

de controle de constitucionalidade pelo Poder Executivo, haja vista que o governo federal 

recusou a eficácia da Res. SF 47/2007.474 Na política local, a nova Resolução senatorial 

mostrou-se uma vitória para o governador Orlando Pessuti,  empossado há menos de um mês, 

por sucessão, e para o novamente postulante ao cargo, Senador Osmar Dias, o qual terminara 

em segundo lugar no prélio eleitoral por perder, em primeiro turno, para então prefeito de 

Curitiba, Beto Richa. 

Ademais, interessante perceber que novamente a discussão paranaense caminhou ao 

lado do debate nacional, uma vez que a Res. SF 9/2010 foi aprovada juntamente com a Res. SF 

10/2010, que, a título de aprimorar procedimentos da instrução de operações de crédito dos 

entes subnacionais, suprimiu norma impeditiva da prestação de garantia, pela União, de 

operações de crédito estaduais e a exigência de regularidade fiscal de todos os poderes e órgãos 

autônomos da unidade pleiteante. 

Enfim, uma década depois do ajuizamento, na sessão plenária de 20 de abril de 2018, o 

Tribunal Pleno do STF, por maioria, julgou desprovido o agravo regimental interposto pela 

Fazenda paranaense em face da decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes no âmbito da 

ACO 1.092, de sua relatoria. Na oportunidade, o colegiado entendeu, em sede de preliminar, 

ser possível o julgamento da questão monocraticamente. Quanto ao mérito, assentou que os 

contratos da dívida pública federativa devem ter suas validades aferidas sob a ótica do direito 

privado, inclusive quanto aos prazos prescricionais e decadenciais. Ou seja, diante de problema 

de direito intertemporal na sucessão do Código Civil de 1916 para o de 2002, ao tempo do 

ajuizamento da ACO em tela, a pretensão paranaense já teria prescrito, dado o transcurso de 

quatro anos, contado da assinatura da avença contratual. A esse respeito, o Relator argumentou 

que as alegações de lesão, enriquecimento ilícito e contrariedade à ordem pública seriam 

originárias ao contrato, logo o termo inicial do iter prescricional deveria ser contado da 

assinatura do refinanciamento da dívida pública estadual. Após esvaziada boa parcela da lide 

                                                      
473 SENADO extingue multa do Tesouro e Paraná voltará a tomar empréstimos. Senado Notícias, 28 de abril de 
2010. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2010/04/28/senado-extingue-multa-do-
tesouro-e-parana-voltara-a-tomar-emprestimos. Acesso em: 19 mar. 2021. 
474 AEN. PR recupera R$ 260 milhões retidos pela multa do Banestado. Bem Paraná, 28 de maio de 2010. 
Disponível em: https://www.bemparana.com.br/noticia/pr-recupera-r-260-milhoes-retidos-pela-multa-do-
banestado-144229#.YFU-Aq9KhjU. Acesso em: 19 mar. 2021. 
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judicial, defendeu inexistir lesão ao Estado-autor nos contratos hostilizados, uma vez que, no 

tumultuado processo macroeconômico de estabilização monetária, o governo federal ostentou 

papel decisivo no ajuste fiscal dos Estados, mediante o PAF. Então, não seria nulo o negócio 

jurídico. Considerando que existia autorização federal e estadual para o refinanciamento da 

dívida federativa, o objeto contratual era lícito e revestido das formalidades legais. Ademais, 

em sua compreensão, não teria se comprovado nos autos situação de premente necessidade ou 

inexperiência, por parte dos mandatários do Paraná, ao aceitarem a celebração da avença. 

3.4.5 É possível o uso das disponibilidades financeiras dos depósitos judiciais e administrativos 

para a amortização da dívida pública fundada dos Estados-membros? 

Foi alvo de questionamento sistemático suscitado pelo Procurador-Geral da República 

e pela OAB a realidade financeira promovida pela utilização das disponibilidades financeiras 

oriundas dos depósitos judiciais e administrativos para a amortização da dívida pública fundada 

dos Estados-membros ou em bases insustentáveis, nas quais reste claro que o volume de 

retiradas impossibilita garantir a existência de recursos suficientes, quando do levantamento do 

numerário pelo jurisdicionado. Nesse aspecto, o componente trágico do provimento de serviços 

adjudicatórios pelo Poder Judiciário, explicitado no congestionamento processual, tende a 

mostrar-se em ciclo vicioso, pois, além da sistemática dos precatórios, ganha-se com a 

morosidade do sistema de Justiça. Na celeuma relativa aos depósitos judiciais e administrativos, 

a indagação mais pertinente passa a ser: quem ganha? Antes, o status quo indicava as 

instituições financeiras oficiais, hodiernamente o Poder Executivo compete por essa 

prerrogativa. 

Sob o prisma do direito financeiro, importa saber em que medida essa fonte de recursos 

é sustentável como ingresso extraordinário e até que ponto a orçamentação estadual pode contar 

com essas disponibilidades patrimoniais para atender às necessidades públicas sem incorrer em 

endividamento público indireto, por sua vez desprovido de amparo legal. Em termos de 

contextualização econômica, é importante notar que essas verbas se inserem como valores não 

integrantes da dívida consolidada dos Estados. No exercício de 2019, os depósitos e 

consignações diretas sem contrapartida referiam-se a R$ 36,7 bi, ao passo que o levantamento 

dos valores relacionados à LC 151 dizia respeito a R$ 27,4 bi. Ademais, boa parcela desses 

montantes corresponde aos estados de São Paulo (R$ 23,5 bi quanto aos depósitos em geral e 

R$ 17,1 bi acerca da LC 151) e do Rio de Janeiro (R$ 4,9 bi e R$ 7,2 bi, respectivamente). Na 

verdade, a utilização desses recursos passou de solução para aplacar os débitos fazendários na 
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forma de precatórios a atuação, na prática, como recursos extraordinários voltados a satisfazer 

as principais necessidades das unidades estaduais, isto é, além dos requisitórios vencidos, da 

capitalização dos regimes próprios previdenciários e da amortização da dívida pública fundada. 

A esse propósito, é possível dizer que o caso-líder desses litígios federativos se refere à 

experiência fluminense a partir da ADI 5.072, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na 

medida em que houvera convocação de audiência pública para discutir a temática. Porém, o 

Pleno do STF veio a pronunciar-se sobre praticamente todos os estados mais relevantes no 

problema do endividamento público subnacional. De forma não exauriente, cita-se a ADI 5.099 

(Paraná), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a ADI 5.409 (Bahia), de relatoria do Ministro 

Edson Fachin, a ADI 5.747 (São Paulo), de relatoria do Ministro Luiz Fux, as ADIs 5.080 e 

5.456 (Rio Grande do Sul), também de relatoria do Ministro Luiz Fux, e a ADI 5.353 (Minas 

Gerais), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 

Considerado o escopo da presente tese, importa apenas um capítulo das controvérsias, 

o da dívida pública estadual, pois, a rigor, elas traduzem problemas constitucionais diversos, 

como separação dos poderes (participações dos Poderes Executivo e Judiciário na temática), 

federalismo legislativo (competência privativa ou concorrente entre as unidades federadas) e 

proteção constitucional ao patrimônio dos jurisdicionados (caracterização do expediente como 

empréstimo compulsório ou ofensa ao direito de propriedade).475 Assim, realiza-se uma análise 

global dos argumentos que surgiram nesse contexto. 

Em termos gerais, o STF decidiu, reiteradas vezes, que a competência legislativa para 

dispor sobre a administração da conta dos depósitos judiciais e extrajudiciais é da União, porque 

compete ao ente central dispor sobre normas gerais de direito financeiro, direito processual civil 

e sistema financeiro nacional. Nesse sentido, reprovou a utilização dos recursos referentes aos 

depósitos judiciais em patamar superior ao percentual definido na LC 151/2015, bem como em 

finalidades discricionárias não agasalhadas na legislação federal, dentre as quais, destaca-se a 

amortização da dívida pública fundada. Igualmente, reconheceu a inconstitucionalidade 

material resultante do incremento indireto do endividamento público estadual. 

Em resumo, a Corte julgou impossível o uso dos recursos advindos dessas entradas 

temporárias para a finalidade de amortização de parte do estoque da dívida federativa, a 

despeito de cuidar-se de finalidade prevista no art. 7º, II, da LC 151/2015. Tratou-se, então, de 

uma questão de direito intertemporal, uma vez que primeiro vieram as leis estaduais com 

                                                      
475 Exame exauriente desses litígios já foram por nós realizado em: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Curso 
a distância: Precatórios na Constituição e no STF: aula 5. Brasília: Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Pessoas. Disponível em: https://ead.stf.jus.br/. Acesso restrito com login e senha. 
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eficácia liberatória ao manejo dos recursos, depois o Congresso Nacional compreendeu por bem 

uniformizar a legislação nacionalmente, enfim, por obra do Poder Reformador, na EC 99/2017, 

destinou-se os mesmos recursos para o pagamento de precatórios vencidos na forma do vigente 

regime especial de pagamento, nos termos do art. 101, § 2º, do ADCT. 

De plano, é possível inferir que faltou clareza aos governadores, ao STF e ao Congresso 

Nacional, apesar de tratar-se de volume expressivo de recursos públicos. Assim, sem 

justificativa razoável, o estado da arte federativo consiste em disparidades entre as unidades 

estaduais, a depender da agilidade e da conveniência dos mandatários locais em fazer uso dessa 

fonte de financiamento. É dizer: não remanesceu hialina, ao fim desse ciclo de litigância 

promovido pelo PGR e pela OAB, qual é a relação juridicamente possível entre os depósitos 

judiciais e o endividamento público subnacional. 

Outra questão digna de crítica refere-se ao tempo levado a efeito pelo STF para decidir 

os casos. Isso porque as primeiras ações diretas chegaram ao Tribunal entre o fim de 2013 e o 

começo de 2014, no entanto somente receberam solução definitiva entre maio e agosto de 2020. 

Embora seja compreensível a sensibilidade dos Ministros a um pleito dos governadores na 

ambiência da recessão econômica que se avizinhou de 2013 em diante, eventual utilidade na 

prestação da jurisdição constitucional esvaiu-se com o transcurso do tempo, porquanto os 

recursos já haviam sido utilizados de forma praticamente irreversível, restando agora a 

necessidade de repô-los periodicamente pelo Tesouro estadual.  

Desse cenário decorreram, pelos menos, duas constatações pertinentes ao controle 

abstrato de constitucionalidade. Primeira, a imperatividade da modulação de efeitos das 

decisões que invalidaram as leis locais, à luz da irreversibilidade das opções, sem ocasionar 

ruptura nas contas públicas estaduais. Segunda, os Relatores das ADIs viram-se na premência 

de conceder decisões monocráticas com eficácia retrospectiva, de maneira a obstar o uso dessas 

verbas pelos governadores, segundo suas convicções jurídicas. A resultante foi novamente a 

disparidade federativa, como se percebe do cotejo entre os casos de (i) Minas Gerais (ADI-MC-

Ref 5.353, de relatoria do Ministro Teori Savascki), que utilizou os recursos, dada a eficácia ex 

nunc automática à decisão monocrática, (ii) Paraíba (ADI-MC-AgR 5.365, de relatoria do 

Ministro Roberto Barroso), que não pôde usar as receitas, tendo em conta a decisão do Relator 

de conceder tutela cautelar, após a aplicação do rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 (em sentido 

mais ortodoxo sob a perspectiva processual, a decisão interlocutória recomendaria a submissão 

do próprio mérito ao Plenário), e (iii) Bahia (ADI-MC-Ref 5.409, de relatoria do Ministro 

Edson Fachin), que recebeu na conta única do Tesouro os recursos, porém, ante a decisão do 

Relator por suspender a eficácia do objeto impugnado, tivera os valores estornados pelo Banco 
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do Brasil. Nesse sentido, diante da sucessão de legislações estaduais, federais e emendas 

constitucionais, tornou-se estratégia dos mandatários locais apostar em um julgador mais 

favorável,  em espécie de forum shopping inteligível, apenas pela expressiva fragmentação 

decisória do STF com significativa discricionariedade individual de seus membros. Como 

ilustração, registra-se o caso do Acre – Rcl 28.192, de relatoria do Ministro Alexandre de 

Moraes, e Rcl 29.308, de relatoria do Ministro Edson Fachin –, no qual grande parte dos valores 

depositados em juízo referiam-se a um esquema de pirâmide financeira (vulgarmente conhecido 

como Telexfree) que descambou para a alçada penal.  

Enfim, argumenta-se que a somatória das casuísticas e de arranjos financeiros ad hoc 

não produziu um bom resultado federativo, à luz da necessária uniformidade que deve ser 

implementada em relação às atividades financeiras das unidades estaduais. Igualmente, 

defende-se que a falta de celeridade na definição de orientações jurisprudenciais ocasionou, na 

espécie, comportamento estratégico dos governadores, por vezes coincidindo com evidente 

abuso do direito de litigar, quiçá compreensível pela máxima necessidade financeira. 

3.4.6 O que fazer quando um Estado se inviabiliza financeiramente? 

A situação do Estado do Rio de Janeiro mostrou-se sui generis, por conta de uma série 

de razões. Sem pretensão de completude, listam-se as seguintes: (i) queda abrupta do valor 

comercial do petróleo e consequente movimento similar nos royalties percebidos pelo ente 

estadual; (ii) operações de crédito equivocadas e atreladas ao dólar americano, algumas delas 

sem hedge cambial, as quais tornam-se bastante onerosas com a desvalorização do real frente à 

moeda referencial; (iii) gastos públicos efetuados para possibilitar a realização da Copa Mundial 

da FIFA em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016, os quais não foram imediatamente 

recuperados em aumento de arrecadação tributária oriunda dos setores econômicos 

beneficiados ou em infraestrutura legada; (iv) crescimento acentuado das despesas com pessoal 

e seguridade social; (v) recessão econômica experimentada nacionalmente e regionalmente com 

respectivo decréscimo na arrecadação de ICMS; (vi) engajamento relevante na competição por 

atração de indústrias e outros setores econômicos por meio de renúncias de receitas na forma 

de incentivos fiscais, financeiros e creditícios, à luz de dinâmica conhecida como guerra fiscal 

do ICMS dos Estados; (vii) descontrole da segurança pública em face da expansão do crime 

organizado, o que motivou intervenção federal nessa área, com aporte significativo de recursos 

públicos; e (viii) institucionalização endêmica de corrupção pública nas instâncias estaduais, 

que se demonstra na história recente pelo afastamento cautelar, por razões criminais, de dois 
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governadores em exercício, aplicação de prisão cautelar ou definitiva a cinco pessoas que já 

foram mandatárias da Chefia do Executivo estadual, falha das esferas de controle financeiro – 

que posteriormente mostraram-se fruto de delitos na Assembleia Legislativa, no Ministério 

Público, no Poder Judiciário e no Tribunal de Contas estadual, com parlamentares presos e seis 

do sete conselheiros do TCE afastados dos cargos, por supostamente envolverem-se em crimes 

contra a administração pública, destacando-se um deles réu confesso por também ser 

colaborador premiado. Esse conjunto de problemas que convergiram para um agravamento das 

contas públicas estaduais não passou ao largo do STF. Por pertinência temática, limita-se aqui 

aos aspectos relacionados à dívida pública. 

No âmbito da ACO 2898, ajuizada em 14 de julho de 2016 e relatada pelo Ministro 

Ricardo Lewandowski, o Estado do Rio de Janeiro almejou ordem judicial que determinasse à 

União abster-se da execução de contragarantias na magnitude de R$ 2,9 bilhões, referentes a 

contratos com instituições financeiras nacionais no valor de R$ 3,1 bilhões, voltados a serviços 

essenciais de segurança pública dos jogos olímpicos e paraolímpicos, a serem realizados em 

agosto e setembro daquele ano. Fundamentou seu pedido na ocorrência de situação excepcional 

de calamidade e em comportamento reputado contraditório por parte da União, pois a 

Presidência da República editou duas medidas provisórias  para abrir créditos extraordinários a 

fim de assistir financeiramente o autor, inclusive depois de consulta ao TCU, todavia a ré 

executou cláusula de garantia contratual, em desconsideração à própria motivação da ajuda 

prévia. Alegou a inconstitucionalidade das prerrogativas da União, principalmente a 

possibilidade de retenção e autocompensação, sem defesa prévia, por serem poderes 

exorbitantes não admitidos nessa espécie de avença. Indicou, ainda, o déficit fiscal na ordem 

de R$ 8 bilhões. Fundamentou o deferimento da liminar na plausibilidade do direito que decorre 

da necessidade de evitar danos irreparáveis ao interesse público, à prestação de serviços estatais 

essenciais e ao repasse de duodécimos, ao passo que a urgência da medida se fazia presente 

pela previsão de bloqueio das contas no dia seguinte.  

Ante o recesso forense, o então Ministro Presidente, Ricardo Lewandowski, deferiu a 

tutela de urgência, sob as justificativas de aplicação da intranscendência subjetiva das sanções 

e do devido processo legal, além de considerar ser a jurisprudência do STF no sentido de 

relativizar a série de medidas coercitivas de que dispõe o governo federal em casos que possam 

inviabilizar a prestação de serviços públicos essenciais pelo devedor, máxime quando esse 

apresenta dependência financeira em função daquele. Para o Ministro, seria um contrassenso 

que a ré prestasse auxílio financeiro, devido à grave situação econômica pela qual passava o 

autor, e, logo em seguida, executasse contragarantia, retirando-lhe os mesmos recursos. A 
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União requereu a extinção do feito, por ausência de interesse de agir. Constatado que os jogos 

olímpicos transcorreram normalmente, o Ministro Relator assentou que o argumento pela 

garantia de recursos para a segurança desse evento não mais subsistiria, além do que a discussão 

sobre a eficácia de avenças contratuais não desafiava a competência do STF, nos termos do art. 

102, I, “f”, do texto constitucional. Quanto ao último aspecto, entendeu por não estar em questão 

a vulneração do pacto federativo, sendo ainda pouco certa a possibilidade de o Tribunal 

resolver, por provimento judicial, a grave crise financeira experimentada pelo autor. O resultado 

da fundamentação foi a extinção do feito em 18 de novembro de 2016. Interposto agravo 

regimental contra essa decisão, negou-lhe provimento o Pleno em 01 de setembro de 2017. A 

demanda transitou em julgado em 11.10.2017. 

Na ACO 2972, também de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, com data de 

ajuizamento em 2 de janeiro de 2017, o Estado fluminense pretendeu suspender cláusulas 

contratuais de financiamento internacional que permitiam a União proceder à execução de 

contragarantias, sob o fundamento de terem ocorridos fatos supervenientes, imprevisíveis e 

alheios à sua vontade, resumidos na situação de calamidade financeira. No mais, fundamentou 

seu pleito nos mesmos termos expostos na ACO anterior. Durante o recesso forense, a Ministra 

Presidente, Cármen Lúcia, deferiu tutela de urgência, por entender que o autor não buscava 

negar a validade do contrato e suas cláusulas, mas relatar suas condições financeiras e exigir 

notificação prévia com apresentação oportuna de defesa, bem como previu a aplicação da teoria 

da imprevisão. Pleiteada extensão da liminar para sustar procedimento similar relacionado a 

um segundo débito no valor de R$ 181 milhões, ainda no recesso, a Presidente a deferiu. Ato 

seguinte, no dia 9 desse mês, determinou o sobrestamento do feito. Completamente instruído o 

processo, o Relator homologou pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação na data 

de 18 de dezembro do mesmo ano, com trânsito em julgado no primeiro dia de fevereiro do 

exercício judiciário seguinte. 

A situação apresentada na ACO 2981, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com 

ajuizamento em 27 de janeiro de 2017, mostrou-se mais complexa. Isso porque o Estado 

fluminense pretendeu que lhe fossem afastados os óbices da LRF e de Resoluções senatoriais 

que incidem sobre todos os entes estaduais, em razão da extrapolação dos limites de gastos com 

pessoal e endividamento, além de não se submeter, independentemente de alteração legislativa, 

ao art. 167, X, da Constituição da República de 1988. Nesse sentido, requereu ao STF que 

determinasse a celebração de operações de crédito destinadas a angariar recursos para adimplir 

folha de servidores ativos, inativos e pensionistas e cobrir déficit previdenciário. Na 

interpretação do autor, decorrem do reconhecimento da situação de calamidade pública 
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financeira a inaplicabilidade dos limites de endividamento, a desnecessidade de limitação de 

empenho e a inobservância das metas fiscais previstas na LDO. Argumentou, ainda, que, em 

hipótese de conflito concreto entre a realização de direitos fundamentais e a observância de 

regras constitucionais de matiz financeiro-orçamentária, prevaleceria o primeiro interesse em 

nome da unidade constitucional, sendo ainda desproporcional a aplicação, nesse caso 

excepcional, dos arts. 167, III e X, e 195, § 3º, do texto constitucional, isto é, a regra de ouro, a 

proibição de concessão de empréstimos para pagamento de despesas com funcionalismo e o 

comando proibitivo da concessão de incentivos fiscais e creditícios às pessoas jurídicas em 

débito com suas contribuições previdenciárias. Enfim, a questão controvertida cingiu-se à 

imediata produção de efeitos do Termo de Compromisso de Recuperação Fiscal celebrado entre 

autor e ré. 

Instado a manifestar-se, o PGR opinou pelo indeferimento da tutela de urgência, porque, 

no seu entender, a fim de permitir a revisão judicial de obrigações constitucionais, o pleito do 

Estado significaria ler a Constituição a partir da LRF, de modo que seria necessário observar 

os comandos constitucionais, ainda que em grave crise financeira. Na volta do recesso forense, 

o Ministro Luiz Fux designou audiência de conciliação em seu Gabinete na data de 13 de 

fevereiro de 2017, convidando também o TCU para participar do processo. Presentes no ato o 

governador do Estado do Rio de Janeiro e seus secretários econômicos e jurídicos, bem como 

a AGU, a Secretária do Tesouro Nacional e o vice-Presidente da Caixa Econômica Federal. 

Constou em ata o comprometimento do governo estadual com a aprovação de lei no parlamento 

respectivo voltada a privatizar a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), além das 

outras medidas constantes no termo subscrito, e a aprovação, pela União, dos projetos de lei 

complementar previstos no mencionado termo de compromisso.  

Em 31 de maio de 2017, o Relator deferiu parcialmente a liminar, ao fundamento de 

constatar (i) “situação de extrema calamidade do ponto de vista fiscal”, com comprometimento 

de quase a integralidade das receitas orçamentárias com pessoal e e previsão de déficit de R$ 

19 bilhões, (ii) divergências interpretativas sobre a Constituição, a LRF e as Resoluções 

40/2001, 43/2001 e 48/2007 do Senado Federal, a obstaculizarem o cumprimento do termo de 

compromisso e (iii) a superveniência da LC 159/2017, uma vez que os benefícios legais seriam 

substancialmente aqueles previstos no instrumento acordado. Portanto, conferiu amparo 

jurídico ao pleito, apesar de reconhecer a necessidade de fixar melhor interpretação sobre as 

regras da LRF no âmbito do estado de calamidade fiscal. Compreendeu, ainda, o Ministro Luiz 

Fux a necessidade de assentar três pontos da leitura reputada crítica que fez da nova legislação 

e dos fatos dos autos: (a) o RRF não representar prêmio aos entes estaduais, pois cuida-se de 
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instrumento para arrumação das contas e enxugamento da máquina pública; (b) a adesão ao 

RRF depender da aprovação de um conjunto de leis estaduais cujo espírito é de austeridade 

fiscal, sendo dignas de nota as leis que autorizaram a alienação da Cedae e de majoração de 

alíquota da contribuição previdenciária; e (c) embora as medidas mais importantes já tivessem 

sido aprovadas, ainda faltariam preencher alguns condicionantes da adesão ao programa, de 

todo modo a notícia da iminência da execução de contragarantias por parte da União acarretou 

a imperatividade de o STF intervir nessa “questão de megapolítica” para evitar o colapso fiscal 

de um ente federativo e promover a paz federativa. Desdobrou do item (c) um conjunto de 

considerações sobre a legitimidade da jurisdição constitucional em superar a legalidade estrita 

não se mostra óbice suficiente em face da primazia da realidade, contudo a intervenção judicial 

não levaria à concessão total da tutela provisória requerida, sendo necessário construir no caso 

um remédio judicial, à luz de três premissas: (i) a atuação judiciária ser a mínima para alcançar 

a maximização dos objetivos; (ii) o adimplemento substancial das exigências da LC 159/2017; 

e (iii) evitar o colapso fiscal no Rio de Janeiro. Então, demonstrou-se necessário suspender a 

execução das contragarantias dos empréstimos inadimplidos, devendo o restante da pretensão 

ser perseguido por instrumentos da legislação supracitada. Isso bastaria para a observância dos 

incentivos e desincentivos da decisão judicial, atuando o Judiciário na promoção de movimento 

das engrenagens institucionais em contexto dialógico e de disfuncionalidade democrática. 

Em 14 de junho do mesmo ano, o Relator deferiu a ampliação da tutela anteriormente 

concedida, diante da informação de que a União teria executado contragarantias contratuais. 

Conquanto a tutela antecipada houvesse sido apresentada em mesa para julgamento do Plenário 

em 3 de fevereiro de 2017, o pedido não foi apreciado, tendo o feito sido retirado em 7 de agosto 

desse exercício. Contra essas decisões, foram interpostos agravos regimentais, que não foram 

julgados. Em 6 de fevereiro de 2018, o Ministro Luiz Fux homologou pedido de renúncia do 

autor, motivado por condição exigida para adesão ao RRF. No entanto, diante de iminente 

bloqueio da quantia de R$ 507 milhões, viu-se instado a deferir nova tutela provisória 

determinando a abstenção da União em executar garantias e contragarantias. Com os mesmos 

sentidos e finalidades, deferiu novas decisões monocráticas em 05.03.2018 e 06.07.2018. Com 

a troca da Presidência do STF em 10 de setembro de 2020, houve a substituição da relatoria em 

favor do Ministro Dias Toffoli e, desde então, os autos encontram-se conclusos. 

Em esforço de análise crítica, entende-se relevante destacar algumas objeções às 

decisões tomadas nos feitos descritos. Com foco nas questões da dívida pública, à luz dos 

determinantes fiscais que explicam a derrocada financeira do Estado do Rio de Janeiro, verifica-

se, com clareza, a dimensão patológica do relacionamento intergovernamental nesse conjunto 
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de ações. Nessa linha, a segurança pública e os demais componentes prestacionais do poder 

público confundiram-se com o financiamento das ações estatais, conforme se observou no 

contexto de realização dos jogos olímpicos. Como se viu, os pleitos foram de muito a pouco 

meritórios, e as causas da lide sociológica remanesceram sempre presentes. 

Em relação ao desempenho institucional do STF como Tribunal da Federação, uma série 

de observações podem ser feitas. De início, é interessante a diretriz jurisprudencial 

desenvolvida na ACO 2.898 pelo declínio de competência, transcorridos com normalidade os 

eventos que a motivaram e tendo em vista a baixa probabilidade de a Corte conseguir resolver 

a gravidade da situação financeira por provimento judicial. Contudo, em consonância com o 

que visto na ACO 2.981, especificamente diante da necessidade de deferir sucessivas tutelas de 

urgência, mesmo após a homologação da renúncia de direito, constata-se que a natureza 

conflituosa da federação é uma constante, logo nem sempre é viável ao STF, em matéria de 

endividamento público, remanescer silente em postura judicial muda476 ou decidir por não 

decidir, a título de cronoterapia.477 Demonstra-se, por conseguinte, indispensável o exercício 

de certa prudência institucional para inferir heuristicamente os momentos em que convém atuar 

com maior ou menor intensidade na condição de Tribunal da Federação. 

Feita essa afirmação de fundo, é imperativo criticar a práxis jurídica até o presente 

percebida, pois não se concebe minimamente razoável uma Fazenda Pública pedir ao órgão 

responsável pela guarda da ordem constitucional um salvo-conduto para descumprir parcela 

significativa da Constituição Financeira, o que, de fato, ocorreu na ACO 2.981. Diante dessa 

inconsequência petitória, falta ao Tribunal estabelecer balizas jurisprudenciais que tornem mais 

hialinos aos entes federativos os limites da criatividade argumentativa, porque circunstâncias 

adversas não justificam a suspensão de normas constitucionais. A propósito, defende-se ser 

necessário rechaçar a tentativa de contrapor genericamente a promoção de direitos 

fundamentais em relação à matriz financeiro-orçamentária, diante do perigo de dissociar a 

Constituição Financeira do restante do ordenamento jurídico, além de demonstrar certa 

imaturidade institucional. Mesma impossibilidade se verifica na pretensão de suprimir-se a 

autonomia das vontades que se presume na celebração de negócios jurídicos, ainda que no 

campo do federalismo financeiro, no geral, e da dívida pública contratual, no particular, para 

determinar que o governo federal realize operações de crédito com o demandante.  

                                                      
476 SUNSTEIN, Cass R. Constitutional personae: heroes, solidiers, minimalists, and mutes. Nova York: Oxford 
University Press, 2015. cap. 1. 
477 MAGALHÃES, Andréa. Jurisprudência da crise: uma perspectiva pragmática. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017. p. 96-120. 
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Noutro giro, ao que parece, a real necessidade de produção de efeitos imediatos de termo 

de compromisso intergovernamental foi incorporada ao receituário do Legislador orçamentário, 

ao autorizar por lei essa eficácia sem dispensar a celebração de aditivo contratual a posteriori, 

evitando-se, com isso, a judicialização da questão. De todo modo, com a intenção de contornar 

a lide judicial, é interessante pensar em procedimentos de jurisdição voluntária nessas hipóteses, 

até por conta do custo da litigância, representado, por exemplo, pela condenação em honorários 

sucumbenciais. 

Igualmente, nota-se um descompasso entre a realidade constitucional e a retórica do 

STF a respeito da intervenção judicial nos contratos das dívidas dos Estados. Nos termos vistos 

na ACO 2.972, a Corte insiste na tese de que a acolhida judicial de fundamentos autorais 

relativos às exigências de notificação prévia para defesa e de aplicação da teoria da imprevisão 

sem referência concreta a dados ou informações financeiras . No raciocínio na Corte, sempre 

impende registrar que o recurso a essas teorias não se confunde com a negativa da validade do 

contrato ou de suas cláusulas. Ocorre que esse argumento é juridicamente indiferente, ou 

mesmo falacioso, caso se considerem os efeitos práticos da tutela jurisdicional, isto é, a 

suspensão de boa parte do acordado em virtude do óbice sistemático do programa contratual 

pela via judicial.  

Outro ponto que merece atenção refere-se à manutenção do status quo estadual, sem a 

realização das contrapartidas administrativas prometidas. Verifica-se isso na prorrogação do 

RRF do Estado fluminense, uma vez que o governo não diminuíra os gastos tributários com 

incentivos fiscais no volume prometido, tampouco alienou o controle acionário que ostenta 

sobre estatal vocacionada ao saneamento básico e ao tratamento de água (Cedae). Quanto ao 

último ponto, registre-se a licitação1/2020, sob a modalidade de concorrência internacional, , 

publicada ao fim de 2020, julgada pelo critério de maior oferta, na qual se buscou conceder os 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário pelo valor de R$ 40 bi, 

sendo o valor mínimo de R$ 10 bi. Apesar de a falta de confiança no cumprimento do pactuado 

não ser propriamente culpa do STF, essa percepção é relevante, na medida em que constou, em 

argumentação levada a efeito pelo Ministro Luiz Fux no bojo da ACO 2.981, que se fazia 

possível antecipar os benefícios da LC 159 ao autor, porquanto a pessoa política teria cumprido 

boa parte das contrapartidas, bem como estaria na iminência de perfazer o restante das 

exigências, como se comprovaria por leis estaduais voltadas a reduzir os benefícios fiscais e a 

autorizar a privatização da estatal.  
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Cumpre-se ressaltar que o processo foi realizado apenas em abril de 2021 por meio da 

bolsa de valores B3, oportunidade em que se leiloou a concessão da Cedae por R$ 22,6 bi.478 

Ademais, a temática da privatização dessa estatal também foi judicializada junto ao STF, como 

se depreende da SL 1.446, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), e da ADPF 841, 

relatada pelo Ministro Gilmar Mendes. 

Quanto a essa demanda, dois aspectos sobressaem em análise: (i) a justificação 

empreendida sobre a legitimidade da intervenção judicial, que se pretende a mínima possível, 

para alcançar a meta proposta (no particular, o reestabelecimento fiscal do Estado-membro); e 

(ii) a realização de audiência pública para colher subsídios técnicos que melhor informariam o 

juízo sobre o contexto em que se insere o litígio e as consequências das decisões eventualmente 

tomadas. Sobre o primeiro item, depreende-se a articulação com o esforço de construir remédio 

judicial na espécie, o que se fundamentaria na imperatividade de atuação judicial em bases 

mínimas, conquanto fosse necessário garantir a paz federativa de um lado e, de outro, evitar 

colapso fiscal de ente estadual.  

A título de balanço avaliativo, a dimensão retórica da decisão não condiz com a 

realidade, pois a revisão dos contratos e dos mecanismos executórios das operações de crédito 

feita pelo STF não alcançou plenamente os objetivos de um árbitro da federação, ao menos nos 

moldes defendidos por esta tese. Dito de outra forma, a nosso ver, não se empurrou de volta as 

unidades federadas para a negociação política nem se acolheu as visões de mundo contrapostas 

dos litigantes, apesar de essa intenção constar da decisão.479 Na verdade, na ambiência desse 

                                                      
478 “O leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) do Rio de Janeiro resultou na venda 
de três blocos por R$ 22,69 bilhões, com ágio de até 187% em um dos blocos. O processo ocorreu nesta sexta-
feira (30), na bolsa de valores B3, em São Paulo, e contou com a presença do Presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e do governador do Rio, Claudio Castro, e de ministros. A companhia foi dividida em quatro blocos. 
O bloco 1 foi arrematado pelo consórcio Aegea, por R$ 8,2 bilhões, com ágio de 103,13%. O bloco 2 ficou com o 
consórcio Iguá Projetos, por R$ 7,286 bilhões, com ágio de 129,68%. O bloco 3 não obteve proposta, pois o único 
interessado, o consórcio Aegea, não prosseguiu na oferta. O bloco 4 foi arrematado pelo consórcio Aegea por R$ 
7,203 bilhões, com ágio de 187,75%.” (PLATONOW, Vladimir. Leilão da Cedae vende três blocos da companhia 
por R$ 22,6 bilhões. Agência Brasil, 30 de abril de 2021. Disponível em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-04/leilao-da-cedae-vende-tres-blocos-da-companhia-por-
r-226-bilhoes. Acesso em: 02 jun.  2021. 
479 “Ademais, impõe-se observar os incentivos e os desincentivos que a decisão judicial cria no mundo fenomênico. 
Antecipar integralmente os termos do Regime de Recuperação Fiscal sem que a parte autora tivesse alcançado 
todos os requisitos consubstanciaria inegável desincentivo para que continuasse a perseguir os instrumentos de 
responsabilidade fiscal impostos pela LC n. 159/17. Por outro lado, considerando que qualquer intervenção judicial 
deve ser excepcional e cirúrgica, conceder o suficiente para que o Estado consiga caminhar a passos próprios 
incentiva os seus representantes a continuar perseguindo os objetivos de recuperação da saúde fiscal, com a 
consequente colocação em prática do Plano de Recuperação, a ser trabalhado conjuntamente com a União.      
Em contextos de disfuncionalidade democrática, esta é a tônica de qualquer intervenção judicial: além de pacificar 
conflitos, o Poder Judiciário assume ancilarmente a função de promover o movimento das engrenagens 
institucionais e políticas, concedendo, à luz das normas constitucionais e legais, incentivos efetivos aos atores 
políticos, para que adiram dialogicamente às suas competências constitucionais outrora negligenciadas.” 
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feito, infere-se que o Relator pretendeu encampar formulação teórica mais ambiciosa acerca do 

entendimento comunitário do federalismo fiscal brasileiro. Lembre-se: destacou três pontos de 

leitura crítica do acervo fático-normativo do caso, quais sejam, (a) o RRF não representar 

benesses indevidas a entes que apresentaram má-gestão de recursos, quando mais se 

considerado o caráter centralizador do vigente arranjo federativo, (b)  a constatação de que as 

medidas mais importantes do RRF supostamente teriam sido cumpridas e (c) a emergência do 

reequilíbrio das contas públicas estaduais como condição sine qua non para a concessão de 

algum fôlego fiscal nas semanas seguintes a fim de que o Estado não entrasse em colapso e 

conseguisse cumprir as demais contrapartidas. 

Em uma perspectiva que pode ser classificada como heroica,480 o Ministro Relator 

assentou decorrer do papel institucional do STF a impossibilidade de se eximir de prover tutela 

em resguardo do pacto federativo e de consequentes violações à dignidade dos cidadãos, que 

seriam privados de direitos sem que tenham concorrido para esse desfecho. Quanto ao 

federalismo, argumentou o seguinte: 

Portanto, não convence o argumento de que, tendo possivelmente havido má-
gestão por partes dos Estados, a União não teria o dever de compartilhar 
prejuízos por ele sofridos. Por um lado, de fato, federalismo não pode ser 
confundido com paternalismo; por outro, federalismo não pode se 
consubstanciar em cláusula de evasão de responsabilidade sobre as 
vicissitudes a que eventualmente submetidos os entes federados, 
especialmente aquelas que potencialmente podem afetar gravosamente outros 
entes. A conformação de Estados autônomos sob a forma da União federal 
revela estrutura normativo-política que demanda o compartilhamento de 
responsabilidades mútuas, mais do que presentes nas excepcionalidades do 
caso em tela. 

Em suma, a crítica que ora se faz é a seguinte: adotado o enfoque teórico de que a função 

precípua da argumentação jurídica é decidir concretamente controvérsias que envolvam pessoas 

específicas e fatos particulares, não se mostra produtivo aos juízes tomar partido em disputas 

sociais geopolíticas de larga escala. Talvez por não ter sido a demanda ou mesmo a decisão 

monocrática submetida à deliberação colegiada, não se teve como nítida a dificuldade de lograr 

consenso quanto à engenharia constitucional federativa no nível de abstração pressuposto pelo 

Ministro Luiz Fux na espécie. Tendo em conta os interesses antagônicos dos entes federativos 

e os padrões incompletamente específicos da normatização constitucional do crédito, defende-

se que o julgamento de controvérsias intergovernamentais sobre o endividamento público 

                                                      

(BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tutela Provisória na Ação Cível Originária 2.981, Rel. Min. 
Luiz Fux, j. 31.05.2017, DJe de 05.06.2017) 
480 SUNSTEIN, Cass R. Constitutional personae: heroes, solidiers, minimalists, and mutes. Nova York: Oxford 
University Press, 2015. cap. 1. 
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subnacional segue melhor o modelo, formulado por Cass Sunstein, de acordos incompletamente 

teorizados sobre resultados particulares (descomprometidos com quem ganha ou perde a ação), 

acompanhados de consensos em princípios jurídicos estreitos e traduzíveis em fatores, 

standards e argumentos suficientes para a resolução do singular caso deduzido em juízo. 

Constitutivos da democracia constitucional, esses consensos relativos têm por funcionalidade 

desenvolver quadros de referência decisória, a despeito de restarem mantidas as discordâncias 

políticas e sociais em larga escala.481 

No tocante à audiência pública realizada, afirma-se entusiasmo em geral com esse 

expediente processual em sede de judicialização da dívida pública, justamente para suprir os  

déficits da racionalidade jurídica observados nesse campo. No entanto, o ato em específico 

realizado na ACO 2.981 não se mostrou particularmente útil. Isso porque não se aportaram 

subsídios ou metodologias propriamente dirigidos a esclarecer conhecimentos que os juízes 

constitucionais não detêm; ao contrário, observou-se, com linguagens políticas ou econômicas, 

a utilização do espaço judicial para aludir narrativas particulares, mais convenientes aos 

interesses da pessoa política que cada expositor presentava, sobre as causas e os prognósticos 

da trajetória das dívidas públicas dos estados federados. Enfim, dimana da argumentação dos 

expositores uma espécie de liberdade conjectural em relação à constrição de decidir,482 o que 

menoscaba a responsabilidade institucional subjacente à decisão política de endividar-se.  

Ressaltadas essas críticas aos interessados, compete referir-se ao juízo. Primeiro, a 

despeito de se remeter à noção de “humildade judicial”,483 após a audiência em comento, não 

se teve melhor raciocínio ao que já praticado pelo STF. Segundo, não se observou, nas decisões 

judiciais posteriores, remissão a subsídios colhidos nesse ato processual, ainda que para 

corroborar lateralmente os argumentos judiciais previamente concebidos.484 Por último, 

                                                      
481 SUNSTEIN, Cass R. Legal reasoning and political conflict. Nova York: Oxford University Press, 1996. p. 
35-38. 
482 Esse desconforto foi explícito pelo Ministro Luiz Fux na referida audiência pública: “Secretário, muito embora 
a sua explanação seja uma explanação sem indicação de soluções, o problema é o seguinte: o Supremo tem de dar 
soluções e ele é instado a fazê-lo, mas já com seus esclarecimentos (...) Eu gostaria de saber qual seria a 
possibilidade”. 
483  “O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE E RELATOR) - (...) E eu queria manifestar aqui, na 
qualidade de magistrado, a minha humildade judicial de reconhecer que, não fosse essa audiência, algumas 
soluções seriam adotadas à luz de um racionalismo completamente dissociado da realidade.” 

484 Esse expediente argumentativo pode ser visto, de maneira nítida, no voto do Relator na ADI 4.439, de relatoria 
do Ministro Roberto Barroso e redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, j. 27.09.2017, DJe 
21.06.2018: “Não por outra razão, Presidente - e eu não considero isso uma informação irrelevante, não que, 
quando estejamos lidando com a Constituição, os sentimentos majoritários devam sempre prevalecer; muitas 
vezes, o nosso papel é proteger o direito fundamental de uma pessoa contra todos, mas, evidentemente, na 
construção de uma política pública e na interpretação de um dispositivo não é indiferente, nem irrelevante, saber 
o que a sociedade pensa -, eu aqui considero uma informação importante a seguinte: dos 31 participantes da 
audiência - gostaria de dizer que eu convoquei representante de todas as religiões e, depois, abri para inscrições de 
quem quisesse participar, e quase todos que postularam admissão foram admitidos na audiência pública, de modo 
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narrativa por narrativa, diversos julgadores da atual composição do STF já ocuparam o tempo 

decisório do Plenário para expor suas visões cívicas sobre o processo de endividamento público 

subnacional, inclusive para imputar culpas, nas múltiplas oportunidades em que o Tribunal 

debruçou-se sobre algum aspecto do tema.485 Por essas razões, a conclusão da experiência 

deságua em reticências teóricas relacionadas aos caminhos traçados em sede jurisdicional para 

apresentar resolução plausível dessa dinâmica problemática e hodierna entre os entes 

federativos.  

A despeito de essa visão crítica sobre os resultados da judicialização da dívida pública 

federativa ser acentuada na experiência do Rio de Janeiro, não se cuida de fenômeno isolado a 

uma unidade constituinte, como se depreende da litigância promovida pelos estados de Minas 

Gerais, do Rio Grande do Sul e de Goiás, por serem significativos, embora o evento não se 

esgote. A propósito, vale constatar a ACO 3.280, de relatoria originária do Ministro Celso de 

Mello, com substituição do Ministro Nunes Marques, referente ao Estado do Rio Grande do 

Norte, e a ACO 3.285, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, relativo ao Estado do 

Amapá, com desistência homologada em 1º de setembro de 2020.  

Em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, verifica-se a ACO 2.755, complementada 

pela AC 3.959, ambas de relatoria do Ministro Marco Aurélio. A última ajuizada em 24 de 

agosto de 2015, com vistas a obstar o bloqueio de valores ou quaisquer efeitos decorrentes do 

inadimplemento do contrato renegociado da dívida estadual. O Estado voltou aos seus 

argumentos de onerosidade excessiva do contrato e de nulidade das cláusulas contratuais que 

preveem bloqueio unilateral pela União, por ofensa ao pacto federativo. A liminar foi indeferida 

no mês seguinte, porque o Relator compreendeu que o autor busca descumprir obrigação 

contratual, sob alegação de insuficiência de recursos e de desequilíbrio na avença, sendo 

temerário ao juízo concluir pela insuficiência da repactuação promovida pelas LCs 148 e 151. 

Reafirmou compreensão pela constitucionalidade de cláusula que viabiliza o comando do art. 

160, Parágrafo único, do texto constitucional,, não existindo, portanto, ofensa ao pacto 

federativo na espécie. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, ainda não julgado. 

                                                      

que quase todo mundo que quis se manifestar e tinha algum grau de representatividade pôde veicular o seu ponto 
de vista na audiência pública -, 23 defenderam a procedência da ação e, portanto, o ensino não confessional, sendo 
que 12 das entidades participantes eram de caráter religioso. Dentre as 12 entidades de caráter religioso, apenas 4 
defenderam o ensino religioso confessional. Apenas para dizer que a defesa do ensino religioso confessional não 
é majoritária sequer no âmbito das instituições religiosas.” 
485 Sem dúvidas, o constitucionalismo pressupõe a capacidade literária das lideranças políticas e acadêmicas em 
contar histórias convincentes: BALKIN, Jack M. Constitutional redemption: political faith in na unjust World. 
Cambridge: University of Harvard Press, 2011. cap. 2. Nessa linha, a força da presente crítica deita raízes na 
aptidão de quatro expositores na presença de dois Ministros em modificar a compreensão da Corte acerca do 
desenvolvimento empírico do federalismo brasileiro.  
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O mesmo destino encontrou a ação principal, sendo de 12 de dezembro de 2018 a decisão que 

autorizou a União a executar as contragarantias de empréstimos por si garantidos em favor do 

autor; pende agravo regimental em face dessa decisão. No entanto, o pleito estadual foi 

vencedor em outros feitos, conforme admitido pelo próprio Secretário fazendário em audiência 

pública, de modo a possibilitar que o Estado não sofresse, em regra, as consequências do 

inadimplemento contratual junto à União. 

No tocante ao Estado de Goiás, foi ajuizada, em 13 de maio de 2019, a ACO 3.262, de 

relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na qual se pretende a imposição de obrigação de não fazer 

à União, que se estende à execução de contragarantias de contratos de dívida pública, inclusive 

pela retenção de repasses, e à inscrição em cadastros restritivos, até a adesão do Estado ao Plano 

de Equilíbrio Fiscal, ainda em trâmite no Congresso Nacional. Posteriormente, foi aditada a 

inicial para indicar como referência o Regime de Recuperação Fiscal da LC 159/2017. Um mês 

depois, o Relator deferiu parcialmente a liminar pedida, em decisão monocrática com sete 

dezenas de páginas, porém fixou prazo para a eficácia temporal de sua decisão, de acordo com 

o tempo necessário para a aderência estadual ao programa. Concomitantemente à instrução 

processual, o Ministro Gilmar Mendes prorrogou-a em 180 dias em 19.12.2019 e o fez 

novamente em 1.04.2020. Não há desfecho previsível para o tema. 

Igualmente, constato que a situação mineira se confunde parcialmente com a tragédia 

humanitária de Brumadinho-MG, mas esparge de maneira a superá-la temporalmente, a título 

de combate da calamidade pública de índole financeira reconhecida pelas instâncias estaduais. 

Na ACO 3108, de relatoria da Ministra Rosa Weber, a Fazenda mineira buscou ordem judicial 

que impedisse a União de exigir valores da dívida, inscrever seu nome em cadastros restritivos 

ou reter numerário das contas públicas de titularidade do Estado autor. A motivação fática desse 

feito seria comportamento contraditório do governo federal, ao que bloqueara recursos 

estaduais em aproximados R$ 121 milhões, quando se confiava no trâmite do processo de 

auxílio financeiro. À luz dos fatos descritos nos autos, a Relatora entendeu que a hipótese é de 

choque de entendimentos entre órgãos da administração federal, o que se somou ao 

cumprimento das condições para usufruir do art. 12-A da LC 156/2016. Assim, um dia após o 

ajuizamento do feito, ocorrido em 26.08.2018, a Ministra deferiu integralmente a liminar. 

Malgrado a tentativa de autocomposição, a tutela de urgência foi referendada em sede plenária 

na data de 16.08.2020. 

No âmbito da ACO 3225, ajuizada em 06.02.2019 e relatada pelo Ministro Celso de 

Mello, a Fazenda de Minas Gerais pleiteou a suspensão da execução de contragarantia 

contratual, o não bloqueio de montante equivalente a R$ 136 milhões e de eventuais presentes 
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ou futuros bloqueios justificados pelo inadimplemento contratual. A tutela liminar foi deferida 

um dia após o aforamento, à luz do devido processo legal e de outras decisões similares, citada 

a de Goiás. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ainda não apreciado. O feito 

encontra-se conclusos, após quase um ano com vistas ao PGR para parecer. 

Trâmite similar foi observado na ACO 3235, de relatoria da Ministra Rosa Weber e 

ajuizada em 28.02.2019, em que o Estado de MG solicitou a suspensão da execução de 

contragarantias, o não bloqueio de R$ 74,5 milhões ou inscrição em cadastro restritivo de 

crédito, em função de três contratos de empréstimo com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e o BNDES e igual número de avenças de financiamento. Centrou sua 

argumentação na alegação em estado de necessidade econômico-financeira, que teria sido 

reconhecido pelo Ministro Presidente, o que teria sido agravado pelo rompimento da barragem 

de Brumadinho e respectivo impacto na arrecadação estadual. A Relatora reconheceu o quadro 

de extrema gravidade, com riscos de inviabilização de pagamentos de serviços essenciais, além 

de ela própria ter reconhecido a insustentabilidade financeira do Estado mineiro na ACO 3235 

há um ano desta segunda decisão, deferiu a tutela de urgência pedida, exultando pela imperativa 

cooperação entre União e estados no equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar. A decisão 

monocrática foi referendada em 16.09.2020.  

Na ACO 3270, ajuizada em 21.05.2019 e relatada pelo Ministro Luiz Fux, os mesmos 

termos com o intuito de obstar o bloqueio de R$ 81 milhões, enquanto tramitam os 

procedimentos necessários à adesão do Estado de Minas Gerais aos termos da LC 159/2017. 

Liminar deferida dois dias depois do aforamento, contra a qual foi interposto agravo regimental 

e encontra-se concluso ao Relator ora o Ministro Dias Toffoli, por substituição.  

Na ACO 3233, cuja relatoria coube também ao Ministro Luiz Fux e atualmente 

confiada, por substituição, ao Ministro Dias Toffoli, observo a excepcionalidade da instrução 

processual, vez que se convocou audiência pública para discutir a temática dos conflitos 

federativos de coloração fiscal. Essa ação foi ajuizada com vistas a obter ordem de abstenção 

por parte da União de bloquear R$ 612 milhões referentes à garantia executada em contrato de 

empréstimo internacional com banco privado de valor correspondente a USD 1,27 bilhão. A 

existência de tratativas estaduais para aderir ao plano previsto na LC 159/2017 conjugado à 

tragédia ambiental e à federalismo fiscal cooperativo, levaram o Relator a deferir liminar, 

simultaneamente convocou audiência de conciliação em seu gabinete, a qual ocorreu e 28 de 

maio de 2019. Ato seguinte, convocou-se audiência pública a realizar-se na manhã de 25 de 

junho do mesmo ano voltada a discutir conflitos federativos sobre questões fiscais dos estados 
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e da União sob a perspectiva de esclarecer aspectos técnicos da temática, à luz da multiplicidade 

de litígios desse jaez no STF e da complexidade envolvida. 

As mesmas críticas dirigidas à litigância travada entre a União e o Estado do Rio de 

Janeiro são replicáveis nos demais casos estaduais. Ou seja, verifica na compreensão do 

Tribunal a inconstitucionalidade do estado de coisas apresentado, porque por escolhas 

equivocadas próprias ou da União não se tem como crível a operabilidade em longo prazo dos 

governos estaduais, fato esse que tem implicações na promoção e na fruição empírica de direitos 

fundamentais pela população relevante. Nesse sentido, revela-se imprescindível inserir o 

problema do endividamento público estadual na agenda prioritária do país e do STF, este na 

qualidade de Tribunal da Federação. Informado por evidências e indicadores técnicos, a Corte 

deve infirmar excessos dos agentes envolvidos e participar na construção do espaço deliberativo 

para que o povo diretamente ou por meio de seus representantes realize suas opções mais 

basilares em ambiência econômica. 

A esse respeito, constato que o STF justifica sua atuação com referência à necessidade 

de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, sendo crítica possível consistente 

na construção de parâmetros jurisprudenciais mais objetivos e esforço processual centrado nos 

autos para que esse fim seja efetivamente resguardado.  

Verifico, ainda, a preocupação institucional e argumentativa em garantir efetiva 

liberdade aos representantes eleitos das instâncias decisórias federais e estaduais, mercê 

legitimados periodicamente em pleitos democráticos idealmente movidos por propostas e 

programas voltados à resolução dos problemas mais fundamentais da vida pública em seus 

distintos territórios. 

Por seu turno, a temporariedade das decisões concessivas de tutela de urgência mostrou-

se uma inovação importante na ACO 3.262, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, porque 

garante horizonte de finitude à lide jurídica. Nesse sentido, o STF tem o potencial de resgatar 

sua legitimidade como ator do processo de racionalização do endividamento público, conforme 

o modelo de tribunal multiportas atualmente previsto no CPC, isto é, uma instituição de 

encaminhamento dos conflitos sociais para o fórum mais adequado par a solução de 

controvérsia, assumida a premissa de que cada demanda deve ser submetida à técnica jurídica 

de resolução mais adequada ao caso, priorizando-se como política judiciária a submissão dos 
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litígios à via consensual na qual os entes federativos tornam-se os protagonistas desse processo 

social.486 

Por outro lado, é digno de crítica o desempenho institucional do STF nas fases da tomada 

de decisões e posteriormente a elas, no cumprimento. No momento de decisão, percebe-se 

descoordenação endógena na Corte por divergências tanto síncronas, como se depreende das 

posições opostas das Ministras Rosa Weber e Luiz Fux em comparação a do Ministro Marco 

Aurélio, quanto assíncronas que se extrai da reiteração das teses dos estados de Minas Gerais e 

do Rio Grande do Sul rechaçadas na década de 2000 pelo Pleno e agora implicitamente aceitas 

em decisões em sua maioria monocráticas, sem, no entanto, serem apresentadas critérios 

distintivos ou superadores dos casos primevos os quais deveriam ser encarados como 

precedentes. Por sua vez, apesar de reconhecer-se a construção pretoriana de instrumentos 

judiciais voltados para a fase deliberativa pós-decisional,487 repisa-se o déficit processual com 

que o STF trabalha os litígios estruturais no geral e as controvérsias de dívida pública no 

particular. 

De forma geral, a correspondência fiscal esperada entre arrecadação de receitas e 

realização de despesas demonstra-se inexistente no federalismo brasileiro, diante da 

impossibilidade fática de cumprimento simultâneo de todas as obrigações de caráter continuado 

dos Estados, optando-se por inadimplir a parte financeira delas (o serviço da dívida). Na 

argumentação do Ministro Gilmar Mendes, esse aspecto federativo aparece explícito, pois 

trouxe a constatação da inefetividade da repartição constitucional de competências, caso não 

haja divisão de recursos próprios e suficientes para fazer frente às tarefas que foram incumbidas 

a cada ente pelo Poder Constituinte. Ou seja, “as competências constitucionais esvaziam-se sem 

as condições materiais para o seu exercício.” 

Em apertado resumo, o personalismo e o individualismo decisórios impediram o STF 

de criar uma linha dialógica entre a União e os estados na espécie. Para além dos efeitos práticos 

oriundos das tutelas liminares concedidas, uma decisão simplesmente de autoridade, não 

consigo extrair parâmetros claros para conduzir as ações governamentais em conformidade com 

a normatividade constitucional. Resta claro apenas que o Legislador se equivocou parcialmente 

                                                      
486 FONSECA, Rafael Campos Soares da. Sistema multiportas no novo Código de processo civil e a crise da 
execução fiscal: uma revisita a partir do Observatório da Macrolitigância Fiscal. In: BUISSA, Leonardo; 
BEVILACQUA, Lucas (coord.). Processo tributário. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 117-128. p. 125. 
487 Análise doutrinária que se pretendeu completa dessas decisões criativas tomadas pelo STF foi apresentada em: 
FONSECA, Rafael Campos Soares da; FONSECA, Reynaldo Soares da; BEVILACQUA, Lucas. Macrolitigância 
fiscal, limitações constitucionais às desonerações e litígios estruturais no STF. In: ARRUDA, Desdêmona Tenório 
de Brito Toledo; MACHADO FILHO, Roberto Dalledone; SILVA, Christine Oliveira Peter da (coord.). Ministro 
Luiz Edson Fachin: cinco anos de Supremo Tribunal Federal. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 313-325. 
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na calibragem do regime de recuperação fiscal, porém uma solução coordenada de reequilíbrio 

fiscal não se mostra evidente. Enquanto isso, os litigantes encontram-se mais expostos sob a 

perspectiva financeira aos problemas do endividamento público subnacional e o STF mais 

imerso em uma dimensão patológica do vínculo federal. Sendo assim, argumento que a 

emergência fiscal vertida em judicialização da austeridade não permite a criação de balizas 

estáveis oriundas do direito financeiro constitucional. Assim, o relacionamento federativo entre 

a União e os estados mais endividados sobrevive erraticamente de um alívio fiscal ao seguinte. 

3.4.7 É constitucional financiar despesas com pessoal por meio de operações de crédito? 

Como noticiado no capítulo segundo desta tese, a LC 156/2016 veio a lume na transição 

de mandatários federais, fruto de processo de impeachment presidencial. Essa conjuntura 

política foi encarada pelas lideranças públicas como uma oportunidade para se reduzir, no curto 

prazo, o peso financeiro nas contas públicas estaduais do serviço da dívida dos estados para 

com a União. Assim, retirou-se, no curso do processo legislativo, a maior parte das 

contrapartidas administrativo-financeiras previstas no anteprojeto de lei complementar 

encaminhado pelo Poder Estado Federal. No entanto, a despeito da expressão econômica dessa 

renegociação, os recursos envolvidos não foram suficientes para aplacar as dificuldades 

financeiras dos entes subnacionais e reequilibrar suas contas públicas.  

Em seguida, adveio o Regime de Recuperação Fiscal contido na LC 159/2017, que, 

todavia, apresentou condições de elegibilidade descoladas da realidade,  como se constata pelo 

fato de o único ente estadual integrado pela via legislativa ser o Estado do Rio de Janeiro, isto 

é, unidade sui generis, que veio das dificuldades da realização de uma Copa do Mundo e de 

Jogos Olímpicos e, mesmo após a decretação do RRF, demandou a intervenção federal, sob a 

égide da Constituição de 1988, incidente sob a área da segurança pública.  

Na verdade, com o beneplácito do então governador, Luiz Fernando Pezão, e dos 

presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Eunício Oliveira, a 

intervenção federal na unidade fluminense foi consensual. Leitura do Decreto 9.288, de 16 de 

fevereiro de 2018, é instigante, porque seu objetivo explícito era pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública no território estadual, limitando-se à segurança pública. 

Ainda no ato, nomeou-se como interventor – cargo de natureza militar – o General de Exército 

Walter Braga Netto, futuro Ministro-Chefe da Casa Civil do Presidente subsequente. Conciliou-

se a coexistência de um interventor e de um governador em exercício repartindo-se as 
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atribuições do segundo, de maneira a reservar todas as atribuições do art. 145 da Constituição 

do Estado do Rio de Janeiro ao primeiro.  

A intervenção setorial mostrou-se um desenho curioso, mediante o qual o interventor 

restou subordinado unicamente à autoridade presidencial – não se sujeitando às normas 

estaduais conflitantes com a execução da intervenção –  contando, ainda, com poder 

requisitório, tanto sobre recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Estado-

membro – o que é complementado com bens, serviços e servidores afetos às Secretarias de 

Estado de Segurança e de Administração Penitenciária e o Corpo de Bombeiros Militar –quanto 

sobre os meios necessários para a consecução da meta da ação federal, sob a forma de requisição 

a quaisquer órgãos, civis e militares, da administração pública federal.  

Formalmente, a medida durou de fevereiro de 2018 a 1º de janeiro de 2019, mas os 

reflexos financeiros protraem-se anos depois. Igualmente, importa destacar que já vigia, desde 

28 de julho de 2017, um decreto de Garantia da Lei e da Ordem marcado para durar até 

dezembro de 2018. Em fevereiro de 2019, manchete do jornal “O Globo”  noticiava que as 

Forças Armadas realizavam sua 19ª operação em pouco mais de um semestre, no entanto a 

Polícia Civil do Estado tinha 13 mil cargos vagos e apenas 9.600 providos,, e o editorial do dia 

intitulava-se “Violência ultrapassa todos os limites no Rio”.488 Decerto, havia uma escalada de 

violência que demandava reação estatal enérgica, com amparo na opinião pública, porém a 

anomia organizacional-administrativa explica somente uma parte da motivação. Em outras 

palavras, um exame mais atento do contexto político federal e estadual então vigente auxilia a 

entender melhor o porquê de decidir-se por esse caminho federativo ontologicamente gravoso 

e traumático. 

No plano federal, o Presidente da República, Michel Temer, detinha apoio congressual, 

mas franca impopularidade (variante entre 2% a 6% ao longo de 2018), tendo sido o primeiro 

mandatário máximo que, após a EC 16/1997, não intentou reeleger-se. Ademais, existia uma 

paralisia governamental decorrente do desgaste provocado por duas denúncias de crimes 

comuns contra Michel Temer, encaminhadas pelo STF à Camara dos Deputados, que as rejeitou 

em Plenário, a última em 26 de dezembro de 2017.489 Nesse sentido, apesar de ainda o 

Presidente da República externar o desejo de realizar uma reforma constitucional voltada à 

previdência social, não havia condições políticas para tanto. Com isso, retirou-se o empecilho 

                                                      
488 VIOLÊNCIA ultrapassa todos os limites no Rio. O Globo, 8 de fevereiro de 2018, p. 12. 
489 LARCHER, Marcello. Plenário rejeitou denúncias inéditas do STF contra Presidente da República. Agência 
Câmara Notícias, 26 de dezembro de 2017. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/530529-plenario-
rejeitou-denuncias-ineditas-do-stf-contra-Presidente-da-republica/. Acesso em: 09 mar. 2021. 
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que sempre desaconselhara a autoridade presidencial a decretar intervenção federal em um 

Estado-membro, isto é, o impeditivo circunstancial para atuação do Poder Reformador no curso 

da medida federativa, nos termos do art. 60, § 1º, do texto constitucional. 

No plano estadual, havia um governador intermitente – em decorrência de doença que 

inviabilizou o exercício do cargo eletivo por mais de sete meses –, posteriormente afastado do 

mandato por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no âmbito de processo penal. Na 

dimensão administrativa, a unidade experimentava atraso de salários de servidores estaduais 

por quase dois anos, ao tempo em que conseguira obter, também em fevereiro de 2018, um 

empréstimo externo, na ordem de R$ 2,9 bi, junto ao BNP Paribas, para quitar as verbas 

atrasadas ou parceladas.490 

Somadas as crises nos dois âmbitos governamentais, viabilizou-se a primeira 

intervenção federal desde a redemocratização. Como experimento de direito financeiro, essa 

demonstrou-se cara, ineficiente e pouco resolutiva. Sem um plano de ação, mostrava-se 

importante tão somente zerar os passivos da máquina pública de magnitude bilionária. A conta, 

juntamente com um plano de ação, surgiu semanas após o decreto, estimada na ordem de R$ 

3,1 bi. Desse montante, mais da metade (R$ 1,6 bi) seria destinada a honrar débitos pré-

existentes, como pagamento da folha da Polícia Militar. Com a MP 825, convertida na Lei 

13.700/2018, veiculou-se crédito extraordinário federal, no valor de R$ 1,2 bi, para lastrear 

financeiramente a intervenção federal. Depois, vieram os problemas de execução orçamentária, 

na medida em que, ao fim de dezembro, somente 6% dos valores destinados pelo indigitado 

crédito foram utilizados a partir de julho de 2018 e, com mais intensidade, em outubro e 

novembro desse exercício. Quanto ao mérito das políticas públicas de segurança pública 

encetadas, insistiu-se na estratégia de confrontos armados e de grandes operações, não tendo 

sido viabilizadas reformas estruturais na política estadual de segurança. Prova do segundo ponto 

revela-se no fato de o STF discutir, junto à PGR e aos demais interessados, a 

constitucionalidade em concreto desse modelo de enfrentamento da macrocriminalidade no 

âmbito da ADPF 635, de relatoria do Ministro Edson Fachin. 

Retoma-se essa contextualização e a experiência da intervenção federal no Estado do 

Rio de Janeiro sob a perspectiva do direito financeiro por um só motivo: em nossa compreensão, 

utilizou-se o instrumento constitucional mais gravoso em relação ao vínculo federativo para 

resolver um problema de folha de pagamento do funcionalismo, o que, mesmo nesse aspecto, 

mostrou-se desnecessário  tendo em vista empréstimo externo logrado ao mesmo tempo. Em 

                                                      
490 VETTORAZZO, Lucas. Salários atrasados no Rio ficam quase normalizados. Folha de S. Paulo, 11 de 
fevereiro de 2018. 
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termos jurídicos, a medida pactuada entre governo federal e estadual não passaria em um juízo 

de evidência relativo ao binômio necessidade-adequação, à luz do princípio da 

proporcionalidade. 

Para o arcabouço institucional-normativo de ordenação fiscal da federação, a solução 

engendrada, consistente em recorrer ao endividamento público para fazer frente a vencimentos 

e subsídios de servidores públicos, apresenta uma complexidade adicional. Isso porque o inciso 

X do art. 167 do texto constitucional é claro em sua dicção, segundo a qual não é dado aos 

governos federal e estaduais, incluídas suas instituições financeiras controladas, conceder 

empréstimo, inclusive por antecipação de receita, voltado ao pagamento de despesas com 

pessoal ativo, inativo e pensionista dos entes subnacionais. Quanto aos benefícios 

previdenciários, as constrições orçamentárias são ainda mais explícitas no sentido de que é 

vedado utilizar recursos provenientes de contribuições previdenciárias em despesas diversas ao 

adimplemento do pessoal inativo e pensionistas, tampouco é permitido conceder transferência 

voluntária de recursos, subvenções e prestação de garantias pela União, vedada, ainda, a 

concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais 

de organização e de funcionamento de regime próprio (art. 167, X e XIII, CR/88). No entanto, 

mesmo depois dessa experiência traumática referente à inviabilização da atividade financeira 

da unidade fluminense, os representantes eleitos nessa jurisdição não envidam esforços para 

promover uma reforma à previdência social sob sua administração,491 contentando-se em 

majorar em três pontos percentuais as alíquotas das contribuições, o que ocorreu em 2017 para 

fins de ingressar no RRF 1.492 Na legislatura iniciada em 2018, o melhor que o governo estadual 

formulou foi buscar o Congresso Nacional para, no bojo da proposta que se tornou a EC 

103/2019, desonerar-se de contribuição ao Pasep e oferecer crédito consignado aos servidores 

a partir de empréstimos do Rioprevidência.493 

                                                      
491 SAVEDRA, Paloma. Cláudio Castro ainda não cogita uma Reforma da Previdência no Rio. O Dia, 20 de 
setembro de 2020. Disponível em: https://odia.ig.com.br/colunas/servidor/2020/09/5991854-claudio-castro-ainda-
nao-cogita-uma-reforma-da-previdencia-no-rio.html. Acesso em: 10 mar. 2021. 
492 Seis meses depois, os mesmos veículo e repórter informam: “Mesmo que ainda não esteja sendo discutida de 
forma enfática, a reforma previdenciária já está nos planos do governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, 
como contrapartida exigida pela União à adesão ao novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O governo já 
afirma que esse tema e outros ajustes estruturais serão implementados.” (SAVEDRA, Paloma. Reforma mudará 
idade mínima para aposentadoria de servidores do Estado do Rio. O Dia, 16 de janeiro de 2021. Disponível em: 
https://odia.ig.com.br/colunas/servidor/2021/01/6065707-reforma-mudara-idade-minima-para-aposentadoria-de-
servidores-do-estado-do-rio.html. Acesso em: 10 mar. 2021. 
493 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Witzel entrega propostas de emendas à Reforma da 
Previdência. Disponível em: http://rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=328. Acesso em: 10 mar. 2021.  
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Não se cuida de um evento singular, tampouco se trata de um fato generalizável aos 

demais entes estaduais. Ao começo de 2021, noticiava-se que nove estados mais o Distrito 

Federal não haviam aprovado medidas legislativas voltadas a convergir seus regimes próprios 

com as regras federais.494 De saída, o próprio diagnóstico baseado em fatos torna-se 

controvertido, uma vez que o próprio Estado informa valores distintos de déficit atuarial e de 

despesas previdenciárias no âmbito do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

(RREO), previsto no art. 53, II, da LRF, e do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e 

Repasses, ao largo de um terceiro valor calculado pela STN no âmbito do PAF, o que interessa 

mais proximamente a esta pesquisa. Desses dados, retira-se um panorama fiscal mais acurado, 

porquanto os estados nortistas criados pela Constituição de 1988 apresentam superávit ou 

custeio suficiente para as despesas previdenciárias, restando como objeto de preocupação uma 

parcela das unidades estaduais mais endividadas.495 

Fixada a compreensão desta tese sobre a natureza estrutural do ponto de vista fiscal-

administrativo em relação a um conjunto específico de entes, convém examinar juridicamente 

a qualidade dos argumentos formulados na ADI 5.683, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, e na ACO 3.457, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, as quais motivam a presente 

subseção.  

Na ação direta, as agremiações políticas Rede Sustentabilidade e Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) buscaram a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual 7.528/2017. 

O objeto autorizou o Governo do Estado do Rio de Janeiro a alienar o controle acionário da 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), utilizando o ato de desestatização para 

garantir a obtenção de um empréstimo de até R$ 3,5 bi, cujos recursos deveriam voltar-se ao 

pagamento de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. Nesse contexto, divisaram 

suas alegações em dois blocos argumentativos: inconstitucionalidade formal decorrente de 

deficiências na deliberação parlamentar relativa à autorização de alienação da estatal, à luz dos 

                                                      
494 Eram eles os Estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins, além do Distrito Federal: ZACHARIAS, Brenda; KRUSE, Tulio. 
Em ano de pandemia, previdência empaca em nove estados e no DF. Estadão, 06 de janeiro de 2021; PINHO, 
Márcio. Reforma da previdência: 11 estados mantêm regra “mais leve” a servidor. R7, 12 de novembro de 2020. 
Disponível em: https://noticias.r7.com/brasil/reforma-da-previdencia-11-estados-mantem-regra-mais-leve-a-
servidor-12112020. Acesso em: 25 mar. 2021. 
495 Aqui valem registros a partir de relatório do IFI, baseado no Suplemento Previdência do Servidor Público 
constante no Anuário Estatístico da Previdência Social de 2017. De um lado, segundo o RREO, os estados com 
maior déficit e peso das despesas previdenciárias na RCL eram, no exercício financeiro de 2017, com déficit 
superior a 15% e despesas previdenciárias superior a 25% da RCL: Sergipe, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Assim, a preocupação centra-se nos entes que estão em pior 
situação financeira e não promoveram uma reforma da previdência nos moldes federais, porque a problemática é 
de natureza estrutural. PELLEGRINI, Josué. A situação das previdências estaduais. Estudo Especial n. 9,  
jun./2019. Brasília: IFI, 2019. 
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princípios democrático, federativo (participação das municipalidades afetadas na decisão) e dos 

bens jurídicos tutelados (saneamento, saúde e meio ambiente);  abuso do poder de legislar, na 

medida em que a legislação estadual atentaria contra a responsabilidade fiscal e os comandos 

proibitivos da Constituição Financeira. Tendo em conta o escopo temático desta tese, centra-se 

a análise nas inconstitucionalidades suscitadas em relação ao segundo eixo argumentativo.  

A propósito, argumentaram que a Cedae é uma empresa superavitária, bem como que o 

problema financeiro consiste na queda da arrecadação, fruto de renúncias de receita e de crise 

econômica. Sendo assim, seria fiscalmente irresponsável desfazer-se de ativo do Erário estadual 

para custear despesas públicas correntes relativas ao funcionalismo e ao regime previdenciário. 

Na leitura dos partidos, o princípio do equilíbrio fiscal exigiria que os gastos públicos se 

limitassem pela capacidade estatal de arrecadação e de gestão da dívida pública. Esse valor teria 

sido aprofundado com a EC 95/2016, ao constitucionalizar parâmetros rígidos de austeridade 

fiscal, assim não seria prudente vender patrimônio público que renda dividendos ao Estado para 

o pagamento de folha salarial. Enfim, alienar ativos do Erário com essa justificativa seria 

inconstitucional também por afrontar os princípios da moralidade administrativa e da 

razoabilidade, além da responsabilidade fiscal. 

Em sede de informações, o governador do Estado do Rio de Janeiro contrapôs-se às 

alegações dos partidos políticos. De início, entendeu pertinente contextualizar a crise fiscal que 

enfrenta a unidade estadual, o que exigiu, por parte do mandatário, o ingresso em RRF pactuado 

com a União, sendo a alienação do controle acionário da Cedae uma das contrapartidas 

necessárias. Logo, acusou os requerentes de mostrarem-se alheios à crise fiscal fluminense e de 

estarem motivados unicamente por razões ideológicas. Quanto ao primeiro eixo argumentativo, 

defendeu a higidez do processo legislativo em questão, assim como que a legislação não afronta 

normas ambientais e que a venda de ativo estadual não depende de prévia consulta a entes 

municipais. No ponto de maior interesse a esta pesquisa, alegou que o reconhecimento da 

infringência do art. 167, III e X, da Constituição de 1988, não comprometeria a desestatização, 

mas tão somente o destino das verbas auferidas. Igualmente, a Fazenda estadual estaria 

amparada em decisão da ACO 2.981, de relatoria do Ministro Luiz Fux, e atualmente restariam 

comprometidas atividades básicas de responsabilidade da unidade constituinte em razão da 

escassez de recursos, uma vez que aos servidores públicos devem ser garantidas a promoção da 

cidadania, a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, além de uma série de 

direitos sociais relativos ao trabalho e à previdência social. Na hipótese de um conflito concreto 

entre normas constitucionais promotoras de direitos fundamentais e de limitações de caráter 

financeiro-orçamentário, ainda que constitucionalizadas, em sua compreensão, deveriam 
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prevalecer as primeiras. Em abono à sua tese, suscitou o que decidido pelo STF na IF 164 

quanto aos precatórios paulistas, aludindo que, entre obrigações constitucionais de igual 

hierarquia, deve ser aplicada a precedência condicionada, ou seja, não haveria, na espécie, 

desvio de finalidade legislativa, porque o objetivo legal é cristalino e confesso – o 

adimplemento da remuneração devida aos servidores públicos. Assim, em suas palavras, 

“quisesse o ESTADO camuflar as suas intenções, bastaria deixar de externar a finalidade da 

Lei em seu corpo, admitindo-se apenas a necessidade de contrair operação de crédito para 

regularizar as finanças públicas”, uma vez que ocorresse o ingresso do numerário na conta única 

do Tesouro, ato seguinte seria pagar despesas com pessoal. Dito de outra forma, o Estado 

fluminense estaria agindo com candura no caso. 

Na condição de defensor legis, a Advogada-Geral da União manifestou-se pelo 

indeferimento do pedido cautelar. A propósito, argumentou inexistir plausibilidade no direito 

alegado, porque a solução decorreu de consenso logrado na ACO 2.981, de relatoria do Ministro 

Luiz Fux, em que se entendeu por antecipar o RRF previsto na LC 159/2017. Portanto, a lei 

impugnada consistiria em medida imprescindível para o cumprimento do acordado em termo 

de compromisso subscrito junto ao Tribunal. 

 Já o Procurador-Geral da República opinou pelo deferimento da cautelar. Isso porque, 

a despeito de não vislumbrar inconstitucionalidade formal no objeto, mas apenas açodamento 

incompatível com a gravidade e as consequências da proposição, defendeu que a privatização 

de empresa pública com o fito de obter recursos para o pagamento de despesas correntes afronta 

as vedações do art. 167, III e V, do texto constitucional. Então, a solução para a crise fiscal 

deveria ser elaborada de acordo com as normas constitucionais, inclusive as de natureza 

orçamentária, não convalidando a inconstitucionalidade material apontada o fato de resultar de 

termo de compromisso celebrado entre a União e o Estado-membro, nem o estado de 

calamidade financeira decretado pelo mandatário estadual. O Quadro 24, a seguir, sintetiza, o 

julgamento. 
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Quadro 24 - Ficha de julgamento da ADI 5.683 

ADI 5.683 

Relator Roberto Barroso 
Autor/Requerente Rede e PSOL (oposição) 

Réu/Requerido 
Governador do Estado do Rio de Janeiro e Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro 

Protocolo 29.03.2017 

Cautelar 
30.08.2017 (decisão monocrática), submetida a referendo em sessão virtual de 
11.12.2020 a 17.12.2020, com pedido de destaque no último dia.  Inclusão na 
pauta do Plenário em 04.03.2021. 

Mérito pendente 
Ato impugnado Lei estadual 7.529, de 07 de março de 2017 

Exposição 

Em contexto de grave crise fiscal enfrentada pela unidade fluminense, adveio 
a Lei estadual 7.529/2017 para viabilizar a alienação do controle acionário da 
Cedae e utilizar essa operação como garantia em operação de crédito de até R$ 
3,5 bi, de maneira a auferir recursos para a regularização da folha de 
pagamento estadual, haja vista perdurar por mais de dois anos atrasos e 
parcelamentos da remuneração dos servidores públicos ativo, inativo e 
pensionistas. Nesse sentido, os partidos vencidos nesse processo político 
ajuizaram ADI no STF. 

Cabimento - arts. 102, I, “a” e “p”, e 103, VIII, CR/88 

Questões 
apresentadas 

Diante de grave crise fiscal que põe em risco a prestação de serviços públicos 
essenciais e os direitos fundamentais dos servidores públicos, é possível 
recorrer a operações de crédito para financiar despesas correntes com pessoal? 

Direito aplicável 
- arts. 1º, caput e V; 23, IX; 25, §3º, 30, V; 58, §2º, I; 60, §2º; 64, caput, 65, 
caput, 167, III e X, CR/88. 

Argumentação jurídica 

Autor/Requerente 

a) A privatização de empresa pública estadual vocacionada ao tratamento de 
água e ao saneamento básico exige deliberação democrática suficiente, a oitiva 
dos municípios afetados e a incidência do princípio da precaução em 
decorrência dos bens jurídicos afetados. 
b) Afronta o princípio da responsabilidade ou do equilíbrio fiscal a tomada de 
empréstimos públicos para o pagamento de despesas públicas correntes com 
pessoal e encargos. 
c) Ofende os princípios da moralidade e da razoabilidade a venda de estatal 
superavitária que rende dividendos ao Estado para suprir falta conjuntural de 
recursos voltados ao pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e 
pensionistas. 

Réu/Requerido 

Governador do Estado do Rio de Janeiro 
a) O Estado do Rio de Janeiro encontra-se em grave crise fiscal, assim a 
alienação do controle acionário da Cedae tornou-se requisito para que a 
unidade ingressasse no Regime de Recuperação Fiscal da LC 159/2017; 
b) O processo legislativo que culminou no objeto foi hígido, bem como este 
não afronta normas ambientais e a decisão por alienar ativo do patrimônio 
público estadual não depende de prévia consulta às municipalidades; 
c) A infringência às vedações constantes na Constituição Financeira não 
compromete a desestatização. Caso a alegação fosse procedente, 
inconstitucional seria apenas o destino das verbas; 
d) Em uma ponderação entre os direitos fundamentais individuais e sociais de 
um lado e, de outro, pelas limitações financeiro-orçamentárias, deveria o STF 
julgar em favor dos primeiros bens jurídicos. 
e) Não há desvio de finalidade na legislação estadual, porque o objetivo dela 
é manifesto, à luz de uma crise fiscal sem precedentes. 
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ADI 5.683 

AGU 
Indeferimento da cautelar, porque a legislação impugnada consistiria em 
cumprimento do termo de compromisso assinado pela União e pelo Estado do 
Rio de Janeiro no âmbito da ACO 2.981, de relatoria do ministro Luiz Fux. 

PGR 

Deferimento da cautelar, apesar de não vislumbrar inconstitucionalidade 
formal na legislação, há confessada ofensa à impossibilidade constitucional de 
destinar recursos de operações de crédito para o pagamento de despesas 
correntes com pessoal e encargos.  

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 

Em decisão monocrática concessiva de cautelar ad referendum do Pleno, o Ministro 

Relator julgou pleito do autor plausível o pleito do autor tão somente para afastar hipótese 

interpretativa que permitia concluir pela autorização legal de que operação de crédito realizada 

junto a instituições financeiras estatais pudesse pagar despesas com pessoal ativo, inativo e 

pensionista. Sendo assim, rejeitou os vícios suscitados em relação ao devido processo 

legislativo, seja por considerar o tema interna corporis, seja por não visualizar 

inconstitucionalidade, como no caso da desnecessidade da oitiva de todos os municípios 

afetados pelo saneamento prestado pela Cedae, considerada a ineficiência apresentada na 

prestação do serviço público, sendo irrelevante o caráter superavitário da empresa estatal. 

Quanto aos princípios da razoabilidade e da moralidade, entendeu que o Estado fluminense tem 

autonomia constitucional para endereçar uma crise fiscal, logo é viável recorrer à alienação das 

ações representativas do capital social de uma empresa controlada. A respeito das constrições 

orçamentárias, compreendeu que a regra de ouro das finanças públicas não impede o 

endividamento para pagamento de despesas correntes, mas proíbe que o crédito público seja o 

principal instrumento de financiamento estatal. Em suas palavras, “a Constituição proíbe que o 

Estado financie as suas despesas por meio somente de endividamento, ou seja, apenas por meio 

de receitas de operações de crédito”. Nesse sentido, a norma constitucional comporta 

interpretação de que “o montante das despesas de capital deve ser maior ou igual às receitas de 

operações de crédito. A intenção é a de que o endividamento sirva à realização de investimento, 

não ao simples custeio do funcionamento da administração pública”. Embora, em sua 

compreensão, seja importante adotar uma postura consequencialista em relação ao mundo 

social, não cabe ao STF desconsiderar o texto expresso da Constituição Financeira, então é 

vedado realizar operações de crédito junto aos governos federal e estadual para custear despesas 

com pessoal ativo, inativo e pensionistas. No entanto, ponderou que a mera autorização 

legislativa não é suficiente para infringir a norma constitucional, uma vez que isso somente 

ocorre com a contratação em si. Além disso, é possível ao Estado fluminense contratar 
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operações de crédito perante os governos federal e estadual, desde que não destine os valores 

para o pagamento de pessoal, bem como lhe é viável realizar empréstimos com instituições 

financeiras privadas para pagamento de despesas correntes em geral, incluídos os gastos com 

pessoal e previdenciários. Por seu turno, fundamentou o periculum in mora basicamente na 

fundamentalidade do saneamento básico como principal política preventiva de saúde e na 

situação financeira dramática do Estado do Rio de Janeiro.496 

A despeito de a monocrática ter sido concedida em agosto de 2017, a cautelar não foi 

submetida a referendo, mas sim o mérito da ação direta, em sessão virtual realizada entre 11 a 

18 de dezembro de 2020. O voto submetido ao Plenário Virtual apresentou-se idêntico à decisão 

monocrática, tirante o dispositivo, ao que se julgou parcialmente procedente a ação tão somente 

para excluir hipótese interpretativa referente ao inciso X do art. 167 do texto constitucional. No 

antepenúltimo dia da sessão virtual, o Ministro Gilmar Mendes destacou o feito para que fosse  

julgado no Plenário físico, desta feita acompanhavam o Relator os Ministros Edson Fachin, 

Dias Toffoli e Nunes Marques, divergindo o Ministro Marco Aurélio, ou seja, remanesciam 

sem votar seis julgadores. Posteriormente, o processo foi incluído em pauta na data de 5 de 

março de 2021 e pende de resolução em sessão plenária. 

Noutro giro, a ACO 3.457, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, fora ajuizada pelo 

governador do Estado do Rio de Janeiro em 22 de dezembro de 2020, após a inadimplência do 

ente estadual com relação ao empréstimo externo da instituição financeira francesa, seguida de 

notificação encaminhada pela STN. Isso porque acionada a garantia prestada pela União devido 

ao não pagamento do contrato pela unidade fluminense, o caminho automático seria a retenção 

dos valores em conta pelo governo federal e a compensação pro solvendo. Ademais, ambas as 

pessoas políticas estavam na iminência de romper o pactuado na forma do RRF, o que 

acarretaria retomada dos pagamentos da dívida federativa na ordem de R$ 31 bi. 

Na petição inicial da ação originária, a PGE-RJ apontou que a União estaria por quebrar 

a expectativa alimentada no autor relativa à prorrogação do RRF, com fundamento unicamente 

                                                      
496 A relação entre a mundividência do juiz constitucional e as preferências ao julgar mostram-se particularmente 
explícita no seguinte parágrafo: “Reconheço também que a situação financeira do Estado do Rio de Janeiro é 
dramática e que há pouca margem para uma perspectiva otimista. A cada dia assiste-se nos jornais o drama dos 
servidores públicos que lutam para sobreviver com os salários parcelados e atrasados, inclusive em filas para 
recebimento de cestas básicas. Serviços essenciais, como os de saúde, educação e segurança pública, estão quase 
falidos. As dívidas se acumularam em todos os setores, levando o governo a suspender os pagamentos a 
fornecedores e prestadores de serviços essenciais. Trata-se, portanto, de uma situação realmente dramática e 
excepcional, a desafiar os representantes do povo daquele Estado. Portanto, não sou indiferente à importância do 
saneamento básico nem à essa triste situação. É apenas de se lamentar que a autorização para alienação das ações 
representativas do capital social da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE esteja se dando sem uma 
discussão mais profunda a propósito do serviço a ser prestado e para a finalidade declarada pelo legislador 
estadual.” 
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em sua discricionariedade, apesar de o TCU ter determinado, em sede cautelar, pela manutenção 

do Estado do Rio de Janeiro como recuperando fiscal. Com efeito, argumentou que não haveria 

possibilidade de alegar desinteresse por parte do governo federal na manutenção do RRF, em 

face da solidariedade federativa exigível, notadamente porque não seria razoável recusar o 

pleito estadual quando já satisfeitos todos os requisitos aferidos por ocasião da adesão e não 

alcançado o equilíbrio fiscal. Igualmente, sustentou que a negativa de prorrogação configuraria 

ato arbitrário e ofensivo aos princípios norteadores da LC 159/2017, devendo ser reconhecidos 

no caso os consectários da função social do contrato, principalmente após o advento de 

pandemia que implicou o reconhecimento de estado de calamidade pública de escopo nacional. 

Por seu turno, o pleito de tutela de urgência fundamentou-se na inexistência de recursos em 

caixa para perfazer a quantia bilionária devida pelo Estado-membro à União, assim pediu que 

não lhe fossem aplicáveis os encargos de inadimplência, que fosse determinado ao governo 

federal que não executasse as garantias e contragarantias relativas à BNP Paribas e à Cedae, 

bem como que não se inscrevesse o governo estadual no CAUC. 

No curso do recesso forense, o Ministro Presidente, Luiz Fux, deferiu a tutela de 

urgência pleiteada, haja vista que compreendeu pela irregularidade do comportamento 

contratual da União, ao se recusar a prorrogar o RRF, o que prejudicaria o processo de 

reequilíbrio fiscal do governo estadual, com potencial interrupção da prestação de serviços 

públicos essenciais e do pagamento de salários, proventos e pensões do funcionalismo local. 

Por conta disso, o Presidente garantiu a continuidade do Estado fluminense no RRF até o exame 

final do mérito da ACO, garantidos todos os compromissos e benefícios dele decorrentes. 

Opostos embargos de declaração em face dessa decisão interlocutória pela AGU, com 

foco exclusivo na execução de contragarantia contratual no empréstimo do BNP Paribas, o 

Ministro Presidente ainda esclareceu que a garantia judicial dos compromissos e benefícios do 

RRF abarcaria também o Contrato de Contragarantia 030/2017/PGFN/CAF, sendo, naquele 

momento, impossível expediente executório por parte da União para fazer valer seus direitos 

creditícios. Após esse esclarecimento, os autos foram conclusos ao Ministro Relator, Dias 

Toffoli, não recebendo andamento posterior. 

Em sede de avaliação crítica do estado de coisas apresentado tanto na ADI quanto na 

ACO supracitadas, entende-se que alguns temas merecem destaque em sentido negativo. O 

primeiro deles diz respeito à serôdia com que se levou decisão monocrática a referendo do 

Pleno. No caso concreto, agrava-se o fato de a proposta de julgamento em definitivo do tema 
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ter sido realizada a poucos dias do vencimento contratual,497 de parcela única, com carência de 

três anos, ou seja, o Tribunal decidira julgar o tema na mesma semana que (i) vencia o contrato 

de empréstimo externo entre o Estado do Rio de Janeiro e a BNP Paribas, ao que tentava a 

unidade contratante uma novação da operação,498 necessitando, para tanto, que a União 

aceitasse garanti-la novamente, (ii) o conselho de administração da Cedae votou a aceitação de 

um edital de concessão de serviços de saneamento, ao invés da privatização, seguindo a 

modelagem do BNDES,499 (iii) o Congresso Nacional aprovou, praticamente em um dia, o que 

viria a ser a Lei Complementar 178/2021, com artigo específico voltado a tratar da endereçar a 

inadimplência contratual do Estado do Rio de Janeiro e outros dispositivos dirigidos para 

permitir que o ente remanescesse com o controle acionário da Cedae,500 e (iv) o Ministério da 

                                                      
497 No dia em que estava marcado para terminar a sessão virtual, o Valor Econômico veiculava matéria narrando 
o imbróglio entre a instituição financeira francesa, a Secretaria estadual de Fazenda do Rio de Janeiro, o Ministério 
da Economia e o conselho de administração da Cedae: CARRO, Rodrigo; GRANER, Fabio. Crédito de R$ 4,5 
bilhões do BNP Paribas ao Estado do Rio vence no domingo e gera incertezas sobre 
concessões da Cedae. Valor Econômico, 18 de dezembro de 2020. Disponível em: https://valor.globo.com/brasil
/noticia/2020/12/18/emprestimo-gera-incerteza-sobre-futuro-da-
empresa.ghtml#:~:text=Cr%C3%A9dito%20de%20R%24%204%2C5,incertezas%20sobre%20concess%C3%B5
es%20da%20Cedae&text=Termina%20oficialmente%20no%20domingo%20o,como%20contragarantia%20a%
C3%A7%C3%B5es%20da%20Cedae. Acesso em: 12 mar. 2021. 
498 CARRO, Rodrigo. Cláudio Castro diz que BNP Paribas “vê com bons olhos” renovação de empréstimo de R$ 
4,5 bi. Valor Econômico, 11 de novembro de 2020. Disponível 
em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/11/11/claudio-castro-diz-que-bnp-paribas-ve-com-bons-olhos-
renovacao-de-emprestimo-de-r-45-bi.ghtml. Acesso em: 12 mar. 2021. 
499 CAVALCANTI, Glauce. Conselho de Administração da Cedae aprova concessão de serviços de saneamento 
da estatal. O Globo, 16 de dezembro de 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/conselho-de-
administracao-da-cedae-aprova-concessao-de-servicos-de-saneamento-da-estatal-24799955. Acesso em: 12 mar. 
2021. 
500 Não é difícil constatar esse ponto, vez que a redação originária do art. 2º da Lei Complementar 159/2017, no 
que interessa, era (a) “a autorização de privatização de empresas dos setores financeiro, de energia, de 
saneamento e outros, na forma do inciso II do § 1o do art. 4o, com vistas à utilização dos recursos para quitação 
de passivos” e (b) “Na hipótese de o pré-acordo previsto no § 4o do art. 3o demonstrar a superioridade dos 
valores dos ativos ofertados para privatização nos termos do inciso I do § 1o deste artigo em relação ao 
montante global de reduções extraordinárias previstas no art. 9o ou aos valores necessários à obtenção do 
equilíbrio fiscal, o Ministério da Fazenda poderá dispensar o Estado de privatizar o excedente dos ativos”. Por 
seu turno, com a redação proposta pela LC 178/2021 agora consta (i) “I - a alienação total ou parcial de 
participação societária, com ou sem perda do controle, de empresas públicas ou sociedades de economia mista, 
ou a concessão de serviços e ativos, ou a liquidação ou extinção dessas empresas, para quitação de passivos com 
os recursos arrecadados, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000” 
(art. 44, LRF: “É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o 
patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência 
social, geral e próprio dos servidores públicos”), (ii) “O atendimento do disposto no inciso I do § 1º não exige que 
as alienações, concessões, liquidações ou extinções abranjam todas as empresas públicas ou sociedades de 
economia mista do Estado” e (iii) “O Ministério da Economia poderá autorizar a alteração, a pedido do Estado, 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista e dos serviços e ativos de que trata o inciso I do § 1º, 
desde que assegurado ingresso de recursos equivalentes aos valores previstos na medida de ajuste original.” 
De nossa parte, duas constatações são evidentes para quem tenha o cuidado de ler leis complementares de direito 
financeiro. De um lado, torna-se difícil defender a normatividade da ordenação fiscal federativa, quando a norma 
geral e abstrata é escrita casuisticamente, como qualquer cidadão minimamente interessado pode constatar, ao 
passo que de outro lado a decisão originária de entendimento compartilhado entre os Poderes Executivo, incluindo 
aqui as autoridades econômicas, e Legislativo são eminentemente políticas, apesar do esforço de vernizar como 
técnico-burocrática. 
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Economia decidia por considerar extinto o RRF  e fazer valer os interesses creditícios da União 

em face do ente fluminense, com o mecanismo do art. 160, Parágrafo único, I, do texto 

constitucional, apesar de o TCU ter determinado cautelarmente que o Estado fosse mantido no 

RRF por até seis meses no âmbito do Processo 029.151/2020-1, de relatoria do Ministro Bruno 

Dantas, cujo plano finalizara-se em 5 de setembro de 2021.501 Em nossa leitura, não se cuidou 

do momento mais propício para julgar uma controvérsia constitucional relevante que diz 

respeito à atividade financeira do Estado, quando o desfecho do caso era inteiramente previsível 

há pelo menos um ano,502 restando litigiosa a situação desde seu nascedouro. Logo em seguida, 

posteriormente a decisão, amplamente divulgada, do governador pela judicialização diante de 

ofício da STN,503 no exercício de competência extraordinária em recesso forense, a Presidência 

do STF deferiu liminar para manter o ente estadual com os benefícios da RRF, bem como para 

não ser compelido a honrar a contragarantia da dívida relativa ao empréstimo externo voltado 

a auferir recursos para pagamento de folha salarial, ou seja, tomou por coincidentes duas 

realidades distintas. Isso é evidente até do ponto de vista temporal, haja vista que a adesão do 

governo estadual ao RRF 1 ocorreu em 31 de julho de 2017, ao passo que o contrato de garantia 

do empréstimo externo celebrado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro consta nos Diários 

Oficiais de ambos os entes em 15 de dezembro de 2017, repise-se conquanto vigente uma 

intervenção federal na unidade estadual. 

A esse propósito, não faltaram melhores oportunidades para que o Pleno do STF 

enfrentasse a temática, porquanto o processo de privatização da Cedae foi conflituoso do 

                                                      
501 SALLES, Stéfano. TCU dá tempo para que Rio e União busquem consenso para recuperação fiscal. CNN, 27 
de agosto de 2020. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/08/27/tcu-da-tempo-para-que-
rio-e-uniao-busquem-consenso-para-recuperacao-fiscal. Acesso em: 12 mar. 2021. 
502 Em 17 de dezembro de 2019, constava em matéria do Valor Econômico lide irônica: “Rio ‘corre’ para quitar 
empréstimo de R$ 4 bi sem privatizar Cedae”, cujo conteúdo é auto-explicativo: “Ainda que a licitação das áreas 
não aconteça até dezembro, a quitação da dívida com o BNP Paribas está garantida, segundo o secretário estadual 
de Fazenda do Rio de Janeiro, Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho. ‘Vamos pagar o empréstimo, sim. Não há 
plano B’, afirma. Carvalho não detalha qual seria o plano A, mas informa que a arrecadação avançou 2,2% em 
termos nominais no acumulado de janeiro a novembro (menos, portanto, que a inflação medida pelo IPCA no 
período, de 3,12%). ‘Para 2020, vamos ter um cenário ainda melhor e a partir de algumas medidas que vamos 
adotar será possível honrar com o pagamento do empréstimo’, diz (...) Em seu parecer mais recente, o conselho de 
supervisão do RRF aponta quatro fatores complicadores para o cumprimento do prazo de 19 de dezembro de 2020 
estabelecido originalmente para a alienação da Cedae. Além do atraso no cronograma acordado com o BNDES e 
de possíveis ações judiciais contrárias, o documento assinado por três conselheiros frisa a “complexidade do 
arranjo jurídico-institucional entre o Estado do Rio de Janeiro e os municípios beneficiários da prestação do serviço 
pela Cedae”. E, também, a necessidade de alteração das legislações municipais e estadual, assim como do próprio 
estatuto da Cedae.” (CARRO, Rodrigo. Rio “corre” para quitar empréstimo de R$ 4 bi sem 
privatizar Cedae. Valor Econômico, 17 de dezembro de 2019. Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/not
icia/2019/12/17/rio-corre-para-quitar-emprestimo-de-r-4-bi-sem-privatizar-cedae.ghtml+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 12 mar. 2021.) 
503 DURÃO, Mariana. Estado do Rio ingressa com ação no STF para evitar bloqueio de R$ 7,4 bi. Estadão, 23 de 
dezembro de 2020. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/12/23/estado-do-
rio-ingressa-com-acao-no-stf-para-evitar-bloqueio-de-r-74-bilhoes.htm. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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começo ao fim, ainda incerto, simultaneamente a operação de crédito em questão foi marcada 

por incertezas jurídicas.504 No curso de projeto de lei complementar estadual relativo à anistia 

de ICMS, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decidiu, em setembro de 2018, 

revogar a autorização que concedera à privatização da Cedae (art. 22 da Lei Complementar 

estadual 182/2018), após o ingresso anterior do ente no RRF e a contratação da operação com 

garantia da União. Esse dispositivo fora vetado pelo governador do Estado,505 decisão que 

restou infirmada pela ALERJ. O governador judicializou a questão mediante representação de 

inconstitucionalidade junto ao TJRJ, e o órgão especial desse juízo suspendeu a eficácia do 

dispositivo primeiro aprovado para revogar autorização parlamentar para alienar o controle da 

Cedae, vetado pelo Chefe do Executivo e posteriormente mantido pelo Legislativo. Nesse 

quadro de deflagração, no âmbito da ACO 2.981, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Relator 

determinou a prevenção do STF para decidir quaisquer lides relativas à privatização da Cedae, 

ficando estabelecido que todos os eventuais questionamentos judiciais que tenham como objeto 

o termo de compromisso e suas medidas, incluindo a aferição de constitucionalidade das leis e 

projetos nele previstos, estão sujeitos à jurisdição preventa do Supremo Tribunal Federal. Por 

fim, suscitada pela Fazenda estadual a prevenção desse julgador para apreciar o tema na ADI 

5.683, em sua decisão monocrática concessiva de medida cautelar ad referendum do Pleno, o 

Ministro Roberto Barroso rejeitou a preliminar de redistribuição, porque entendeu o Relator da 

                                                      
504 “No entanto, o Relator da ADI, ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, entendeu que 
seria inconstitucional apenas se bancos públicos participassem do processo, supondo que bancos privados também 
poderiam fazê-lo.  
Concedeu, assim, liminar parcial, permitindo a participação de entidades privadas. Mesmo com essa manifestação, 
a insegurança jurídica não permitiu que, por exemplo, entidades privadas nacionais participassem do processo, o 
que explica em parte o leilão ter tido apenas um único candidato. Mas como a questão da privatização das águas é 
uma pauta do grande capital, encontraram uma entidade financeira, o BNP Paribas, disposta a ‘correr o risco’. A 
ADI segue conclusa ao relator desde setembro de 2017. Enquanto isso, a Lei n°. 7.529/2017, permanece 
produzindo efeitos e possibilitando o avanço do capital sobre nossas águas.  
A questão de insegurança jurídica desse processo foi tão grande que o valor só entrou nos cofres públicos em 
setembro de 2017, quando o banco francês BNP Paribas aceitou fazer o empréstimo com prazo de pagamento até 
setembro de 2020, recebendo como fiança – ou melhor, em garantia – as ações da Cedae oriundas do acordo 
supracitado. O valor corrigido a ser pago é de R$ 4,5 bilhões, em parcela única.” (SILVA, Caroline Rodrigues da; 
RIBEIRO, Danilo Georges; SERAFINI, Flávio; PINTO, João Roberto Lopes. O elo entre a crise do Rioprevidência 
e a privatização da Cedae. Le Monde Diplomatique, 23 de fevereiro de 2021. Disponível em: 
https://diplomatique.org.br/o-elo-entre-a-crise-do-rioprevidencia-e-a-privatizacao-da-cedae/. Acesso em: 12 mar. 
2021.) 
505 O governador Luiz Fernando “Pezão” aportou as seguintes razões para o veto parcial: “Quanto ao artigo 22, 
ressalte-se, primordialmente que a revogação do artigo 1º da Lei 7.529, de 07 de março de 2017 fulminará o Plano 
de Recuperação Fiscal adotado pelo Estado do Rio de Janeiro, uma vez que as ações da CEDAE são a garantia 
ofertada pelo Estado para o empréstimo obtido, o qual permitiu a retomada do equilíbrio das contas públicas.  
Cabe enfatizar que o cumprimento literal do disposto na Lei 7.529/2017 e nas Leis Complementares n. 159/2017 
(Plano de Recuperação Fiscal) e n. 156/2016 (Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal), é essencial para 
que o Estado do Rio de Janeiro alcance seu equilíbrio econômico-financeiro.  
Diante do que foi exposto, não me restou outra escolha senão apor veto parcial ao Projeto de Lei ora encaminhado 
à deliberação dessa Egrégia Casa Parlamentar.” 
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ADI que a prevenção determinada pelo Relator da ACO alcançava somente as demais instâncias 

judiciais, e não o próprio STF, não havendo nesse tema previsão regimental que comportasse 

prevenção do Ministro Luiz Fux para decidir uma ação direta de inconstitucionalidade relativa 

à lei estadual em questão.  

Depois disso, a ALERJ aprovou a Lei 8.814/2020, em maio de 2020, sancionada pelo 

novo governador, Wilson Witzel, que autorizava o governo estadual a compensar débito 

estimado em R$ 2,5 bi da União para com o Estado do Rio de Janeiro, fruto de decisão do STF 

na ACO 2.757, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que a Cedae teria direito a receber da 

União o montante bilionário, dado que seria uma entidade destinatária de imunidade 

tributária.506 Esse ponto é particularmente grave, porquanto – salvo melhores dados ou 

informações  a que não se teve acesso – não corresponde à verdade objetiva a premissa do 

suposto débito federal ao Erário fluminense. Na mencionada ação, os patronos da Cedae 

buscaram ter reconhecido direito à imunidade tributária recíproca e, por consequência, ter em 

seu favor direito à repetição dos valores pagos como impostos federais nos cinco anos 

antecedentes. A controvérsia em si não possui maiores repercussões, visto que se cuida de 

remansosa jurisprudência do STF no sentido de estender a norma imunizante do art. 150, VI, 

“a”, do texto constitucional a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de 

natureza não concorrencial, com participação societária majoritariamente estatal. Assim, o 

Ministro Relator reconheceu a imunidade e condenou a União à restituição dos indébitos. Disso, 

ambos os litigantes interpuseram agravos regimentais, os quais foram rejeitados 

majoritariamente pela Primeira Turma. Em face da decisão colegiada, as duas partes opuseram 

embargos de declaração. Ocorre que o mesmo órgão julgador acolheu os aclaratórios da União, 

concedendo-lhes efeitos infringentes, de maneira a afastar a condenação à repetição de indébito. 

De acordo com o voto condutor, embora o direito à imunidade recíproca seja litígio apto a ser 

conhecido em ACO, a mesma sorte não possuiria a controvérsia patrimonial.507 Dito de forma 

franca, a demanda não ostentou quaisquer efeitos patrimoniais, quanto mais bilionários. Nesse 

                                                      
506 COMUNICAÇÃO SOCIAL. Agora é lei: Estado poderá repassar pagamento de empréstimo para União. 
Notícias Alerj, 12 de maio de 2020. Disponível em: http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/48690. Acesso 
em: 12 mar. 2021. 
507 “Desse modo, especificamente quanto à discussão relativa à existência, ou não, do direito da autora à repetição 
de indébito nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da causa, a lide apresenta conteúdos de caráter essencialmente 
patrimonial, afetos às valores e pecúnia. Tais conteúdos mostram-se incapazes de vulnerar os princípios 
estruturadores do pacto federativo, não alcançando, portanto, patamar normativo capaz de legitimar a atuação desta 
Corte, com fundamento no art. 102, I, f, da CRFB/1988 (...) Ex positis, dou provimento aos embargos de declaração 
opostos pela União, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, em razão da natureza pública da 
competência absoluta, matéria não sujeita a preclusão, a fim de, reconhecido o direito à imunidade tributária 
especificada pelas decisões anteriores, reconhecer a incompetência originária desta Corte para o processamento e 
julgamento do pedido relativo à restituição do indébito tributário (art. 102, I, f, da CRFB/1988).” 
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sentido, há dificuldades para se compreender autorização parlamentar segundo a qual o 

Executivo fluminense poderia transferir para a União o valor do empréstimo junto ao BNP 

Paribas, efetuando um encontro de contas entre o crédito a receber da ACO 2.757, com trânsito 

em julgado no STF, e contabilizando como dívida estadual o restante, com possibilidade de ser 

parcelado.508  

Na mesma linha, sem implicar o STF desta vez, o Estado fluminense aprovou a Lei 

8.846/2020, na qual se autorizava o Executivo estadual a negociar, junto aos credores, redução 

dos juros e alongamento da dívida decorrente de captação de recursos por meio da emissão de 

títulos lastreados na antecipação ou no adiantamento da receita de royalties e participações 

especiais realizadas pelo Rioprevidência, sendo que os pagamentos correlatos dessas 

negociações deveriam correr à conta de futuras receitas originárias.509 Dito de forma mais 

direta, à luz das razões do Presidente da ALERJ no anteprojeto legal, a economia internacional 

deveria conformar-se à legislação estadual, dado que o preço do barril do petróleo decresceu.510 

                                                      
508 As razões contidas no anteprojeto não são mais esclarecedoras na medida em que versam sobre cálculos 
hipotéticos: “Trata-se de projeto de lei que se soma a um conjunto de outros projetos que objetivam propor medidas 
que ajudem o Estado do Rio de Janeiro a sair da grande crise financeira, econômica e social em que se apresenta. 
O valor do empréstimo a ser pago ao Banco Paribas é de R$3,9 bilhões. O crédito da CEDAE como Tesouro 
Nacional função da decisão favorável da Aco n.2757(imunidade do IR) julgada pelo STF é próxima de R$2,5 
bilhões.  
Em uma simulação hipotética das perdas encontramos o seguinte cenário:  
● Royalties e participações: LDO de 2020 – dólar médio de R$3,72 e preço do barril a US$60,00, o produto é 
R$223,20. Arrecadação prevista de R$14,8 bilhões.  
● Simulando o dólar a R$5,00 e o barril a US$30,00, o produto é R$150,00. Logo R$150,00/R$223,20 = 67,20%.  
● Multiplicando tal percentual pela arrecadação estimada de 2020 e considerando a mesma produção chegamos a 
R$9,95 bilhões. Logo uma perda de R$4,85 bilhões.  
● A perda de ICMS em um cenário conservador estima a Secretaria de Fazenda que a perda será de R$3,5 bilhões.  
● Assim a perda total estimada de receita está na ordem de R$8,5 bilhões, podendo atingir até R$12 bilhões.  
● Quando se coteja com as despesas o déficit orçamentário de 2020 deverá oscilar entre R$18,5 bilhões a R$22 
bilhões.  
Diante do exposto é que proponho o presente projeto de lei.” (Disponível em: 
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=144&url=L3NjcHJvMTkyMy5uc2YvMTA2MWY3NTlk
OTdhNmIyNDgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzIvY2FkODExN2I4YmYyZmVmMDAzMjU4NTM1MDA0ZjAy
ZDg/T3BlbkRvY3VtZW50#. Acesso em: 12 mar. 2021) 
509 COMUNICAÇÃO SOCIAL. Governo do Estado poderá utilizar royalties de petróleo para pagamento de 
empréstimo. Notícias Alerj, 12 de março de 2020. Disponível em: 
http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/48423. Acesso em: 12 mar. 2021. 
510 “Trata-se de projeto de lei que se soma a um conjunto de outros projetos que objetivam propor medidas que 
ajudem o Estado do Rio de Janeiro a sair da grande crise fiscal, social e econômica, que se apresenta de forma 
aguda pela pandemia mundial. Verifica-se, por outros motivos, queda substantiva no preço do barril de petróleo 
brent que se estimava oscilar em U$ 60/barril e está abaixo de U$30/barril, enquanto o dólar está acima de R$5,0. 
Tais números indicam uma perspectiva de perda de receitas de royalties e participações especiais na ordem de R$ 
5 bilhões em 2020, ou seja, 32% do previsto de R$14,8 bilhões. Logo, a receita anual, poderá ser de R$10 bilhões. 
Entretanto, a pandemia da coronavírus infectou o mundo como um todo (China, EUA, Japão, Inglaterra, França, 
Espanha, entre outros) levando as bolsas de valores a caírem de forma vertiginosa, derrubando a economia 
mundial, que levou os juros mundiais a baixarem para próximo de zero. De outro lado a recessão chegará ao Brasil, 
inevitavelmente, e quiçá entraremos, infelizmente, em depressão. Assim posto, cabe a renegociação com redução 
de juros e alongamento do perfil de pagamento da captação de recursos através da emissão de títulos lastreados 
nos royalties e participações especiais. Registre-se que tais captações foram danosas aos cofres públicos, 
principalmente, a intitulada de operação Delaware.” 
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Em suma, esse excurso serviu para exemplificar, em um caso concreto, a razão de ser 

inoportuno ao STF atrelar suas decisões à percepção de urgência dos demais atores relevantes 

em matéria de judicialização da dívida pública federativa. Isso porque, em regra, situações 

emergenciais não produzem bons argumentos qualitativos em temas caros ao direito financeiro. 

Prova disso é a dissonância de discurso do Ministro Luís Roberto Barroso na ADI 5.683, de sua 

relatoria, e na ADI 2.238, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a respeito do 

questionamento em abstrato da LRF, como visto em seção passada. Nesse sentido, entende-se 

que a divergência pode ser explicada pelo enquadramento das escolhas apresentadas em 

distintos momentos. 

Na prática, a interpretação conforme à Constituição proposta pelo Ministro Roberto 

Barroso permite o desrespeito à LC 101/2000, porquanto o art. 44 da legislação impede a 

aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos do Erário para o 

financiamento de despesa corrente, tirante os gastos previdenciários, assim também deveriam 

ser excluídos das possibilidades interpretativas do objeto impugnado despesas com pessoal 

ativo (art. 44, LRF). No mesmo sentido, é vedado aos entes da federação aplicar as 

disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social em empréstimos, de qualquer 

natureza, aos segurados (art. 43, § 2º, II, LRF), proposta  levada a efeito no Rioprevidência e 

sugerida pelo governador Wilson Witzel para ser incorporada à Reforma de Previdência federal. 

Ademais, equipara-se à operação de crédito e, por consequência, é vedado o recebimento 

antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a 

maioria do capital votante, salvo na forma de lucros e dividendos (art. 37, II, LRF; arts. 3º, § 

1º, I, e 5º, I, Res. SF 43/2001). Essa norma importa na medida em que eventual repetição de 

indébito fiscal devida pela União à Cedae, fruto de imunidade tributária recíproca reconhecida 

pelo STF – devendo a restituição ser determinada por juízo federal competente da Seção 

Judiciária do Estado do Rio de Janeiro –, consiste em crédito da sociedade de economia mista 

estadual, portanto não cabe confundi-lo em acerto de contas entre os governos federal e estadual 

estimado em R$ 2,5 bi, sob pena de incorrerem todos os envolvidos em operação de crédito 

vedada.  

Igualmente, mesmo na parte que o Ministro Roberto Barroso intentou vedar, isto é, as 

operações de crédito celebradas entre governos para pagamento de folha de salários, proventos 

e pensões, por força do inciso X do art. 167 do texto constitucional, salvo um entendimento 

deveras formalista da regra fundamental, descumpriu-se, na prática, a decisão do STF, com 

beneplácito do próprio Tribunal. Isso porque, com referência ao empréstimo externo entre o 

Estado do Rio de Janeiro e a instituição financeira francesa, foram celebrados quatro contratos. 



395 

395 

Na primeira avença, cuidou-se de Contrato de Mútuo 1.412/2017, no valor de R$ 2,9 bi, 

destinado ao pagamento da folha dos servidores, tendo o ente estadual como mutuário, 

mutuante o banco, e garantidora a República Federativa do Brasil. Na segunda, tratou-se do 

Contrato de Contragarantia 029/2017/PGFN/CAF, celebrado entre a União e o Estado do Rio 

de Janeiro, com o BNP Paribas como interveniente, no qual o ente federal comprometeu-se a 

honrar as obrigações financeiras do contrato de mútuo, nos moldes em que previsto no plano 

de recuperação fiscal do ente estadual. Na terceira, tem-se um Contrato de Contragarantia 

030/2017/PGFN/CAF, celebrado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, com a 

interveniência do Banco Bradesco S.A. e do Banco do Brasil S.A., mediante o qual a unidade 

estadual comprometia-se a vincular, como garantia, receitas próprias e transferidas, além da 

totalidade do penhor das ações da Cedae. Por fim, há o Contrato de Penhor de Ações 

028/2017/PGFN/CAF, mediante o qual o Estado do Rio de Janeiro dá em penhor, como 

contragarantia, em favor da União, em primeiro grau, 79,99% das ações ordinárias nominativas 

do capital social da Cedae e, em segundo grau, 20% dessas ações, todas de sua titularidade.  

Sendo assim, com a decisão tomada em liminar pela Presidência do STF na ACO 3.457, 

de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a qual, a um só tempo, determinou a manutenção do 

Estado do Rio de Janeiro no RRF e proibiu a União de executar as contragarantias pactuadas, 

o que aconteceu efetivamente, com três anos de diferença, foi que a União terminou por 

emprestar verba federal para que o estado realizasse despesas com pessoal ativo, inativo e 

pensionistas, ao arrepio do art. 167, X, do texto constitucional. Simples e complexo assim, como 

observado pela imprensa escrita.511 Em síntese, defende-se que o STF não deve, por um lado, 

transigir com violações frontais à Constituição Financeira e, lado outro, deixar o máximo de 

escolhas financeiras à disposição das lideranças públicas nacionais e estaduais, desde que não 

ofensivas às normas constitucionais. Afinal, a vida política territorial demonstra-se 

multifacetada, a ponto de necessitar de uma visão holística do todo, o que normalmente é 

impossível à Corte, que também se pretenda ser responsiva à gramática da jurisdição 

constitucional. Para ilustrar esse argumento, cita-se o imbróglio travado entre Presidente da 

República e governadores do RJ e de SP com relação à subscrição de um Pacto Nacional Pela 

                                                      
511 NEDER, Vinicius. Tesouro vai bancar calote de R$ 4,5 bi do Rio de Janeiro. CNN, 01 de 
janeiro de 2021. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/01/01/tesouro-vai-bancar-calote-
de-r-4-5-bi-do-rio. Acesso em: 13 mar. 2021; STF proíbe União de cobrar Estado do Rio de Janeiro por calote de 
R$ 4,5 bi em dívida. Exame, 12 de janeiro de 2021. Disponível em: https://exame.com/brasil/stf-proibe-uniao-de-
cobrar-estado-do-rio-por-calote-de-r-45-bi-em-divida/. Acesso em: 13 mar. 2021; CARRO, Rodrigo. União pode 
quitar dívida de R$ 4,5 bi do Rio. Valor 
Econômico, 16 de dezembro de 2020. Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/12/16/uniao-
pode-quitar-divida-de-r-45-bi-do-rio.ghtml. Acesso em: 13 mar. 2021. 
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Vida e pela Saúde,512 porquanto tenha-se a crença de que é pouco provável que o STF consiga, 

simultaneamente, influenciar o desenvolvimento da disputa política federativa e manter 

incólume o pacto constitucional. 

Outra crítica possível refere-se à sobreposição das preferências do árbitro judicial da 

federação (o STF) em relação às decisões tomadas pelo árbitro político da federação (o Senado 

Federal), ou deste relativamente à Alerj, porquanto a Res. SF 43/2001 é cristalina no sentido de 

proibir as escolhas realizadas pelos representantes locais. Nos termos do art. 5º, I e VI, §§ 1º a 

5º, da Resolução senatorial, veja-se que é vedado ao Estado realizar operação de crédito que 

represente violação dos acordos de refinanciamento firmados com a União, bem como utilizar 

créditos decorrentes do direito do ente estadual em participar das compensações financeiras, 

participações especiais e royalties, no resultado da exploração de petróleo e gás natural, 

recursos hídricos e de outros recursos minerais, a título de dar em garantia ou captar recursos 

na forma de adiantamento, cujas obrigações contratuais ultrapassem o mandato do chefe do 

Poder Executivo. Mesma limitação temporal é aplicável no caso de cessão dos direitos relativos 

a período posterior ao mandato, exceto para capitalização dos fundos de previdência ou para 

amortização extraordinária da dívida federativa. Então, a opção por contratar a operação de 

crédito voltada a auferir recursos para fins de adimplir despesas com pessoal ativo, inativo e 

pensionistas, atrasadas ou parceladas, não pode ser considerada em conformidade com a 

resolução senatorial, à luz de uma subsunção simples entre fato e norma. Logo, argumenta-se 

que o STF não promove segurança jurídica, tampouco institucionalização dos poderes 

republicanos em consonância com a normatividade constitucional, quando confere 

interpretação com aptidão para desconsiderar a ordenação fiscal federativa. 

                                                      
512 “O documento, que pede ao governo federal mais vacinas, recursos para novos leitos e apoio às medidas 
restritivas, teve a adesão dos chefes do Executivo de 22 estados. Ontem, o governador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), criticou Castro por não ter assinado o texto.  
Segundo fontes próximas ao governador fluminense, ouvidas pela coluna, ele decidiu não participar do pacto por 
receio de desagradar o Presidente Jair Bolsonaro, com quem mantém boas relações. A principal preocupação de 
Castro é a renegociação do RRF (Regime de Recuperação Fiscal) do Rio, iniciado em 2017 e que ele pretende 
renovar.  
Em dezembro, o Presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, decidiu manter o estado no 
Regime de Recuperação Fiscal, atendendo a pedido liminar da procuradoria do estado. Com isso, evitou o bloqueio 
de R$ 7,4 bilhões nos cofres fluminenses.  
O governo estadual teve que recorrer ao STF por falta de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, que 
considerou como não cumpridas as determinações, o que poderia implicar na interrupção do regime, que deveria 
se encerrar somente em 2023.  
Desde a decisão de Fux, Castro tenta garantir com Bolsonaro a manutenção da recuperação fiscal. O Presidente é 
favorável, mas esbarra na resistência do ministro da Economia, Paulo Guedes, para quem vários itens do regime 
não foram cumpridos. O principal deles é a privatização da Cedae, empresa que distribui água e trata o esgoto da 
população do Rio.” (ALVES, Chico; ARAÚJO, Carla. RJ não assinou pacto com 22 governadores por negociar 
dívida com Bolsonaro. UOL, 12 de março de 2021. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-
alves/2021/03/12/rj-nao-assinou-pacto-com-22-governadores-por-negociar-divida-com-bolsonaro.htm. Acesso 
em: 13 mar. 2021.) 
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No que toca à sistemática de votação do Plenário Virtual, há outra questão digna de 

nota, porquanto, se é discricionário ao Relator escolher o momento e a ambiência deliberativa 

para indicar um processo à pauta e formular listas de julgamento (art. 21-B do RISTF), desde 

que respeite as competências da Turma e do Pleno,513 também é dado a qualquer um dos 

Ministros objetar ou vetar essa opção na prática, como se depreende de sucessivas resoluções 

editadas pela Presidência da Corte.514 Foi o que ocorreu no caso em tela por decisão do Ministro 

Gilmar Mendes em relação à escolha do Ministro Roberto Barroso. Questão instigante a 

respeito da transmudação das ambiências decisórias, do Plenário Virtual para o físico, é 

pertinente para compreender as deliberações do Tribunal, porquanto, na prática, tem-se em 

xeque os votos já computados em uma modalidade, quando concluído o julgamento na outra, 

bem como as sustentações orais já realizadas, ou mesmo as não produzidas antes da Resolução 

STF 675, de 22 de abril de 2020. Nesse sentido, defende-se que maior transparência em relação 

aos critérios adotados pelo Tribunal e seus Ministros seria benfazeja a toda comunidade 

político-jurídica. Retorna-se, portanto, à assunção, por parte do STF, de agenda federativa e 

fiscal como prioridade institucional. 

3.4.8 É possível vincular o crescimento dos gastos públicos dos estados à inflação? 

A partir de 2016, União e os estados viram-se de volta à mesa de negociação para 

discutir a dívida pública federativa, posta a necessidade política de se promover novo 

refinanciamento. Com referência às principais controvérsias jurídicas levadas ao conhecimento 

do STF por ocasião da LC 156/2016, destaca-se a previsão, na qualidade de contrapartida 

administrativo-financeira, de assistência federal da vinculação, em alçada estadual, da expansão 

das despesas públicas ao fenômeno inflacionário, a partir de mecanismo denominado “teto de 

gastos”. 

Ao lado da Reforma da Previdência levada a efeito pela EC 103/2019 e do Regime 

Extraordinário Fiscal instituído pela EC 106/2020, uma das alterações mais impactantes na 

normatização constitucional da atividade financeira do Estado federal deu-se com a EC 

95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal na União, em oposição à “Nova Matriz 

Econômica” esposada como chave analítica das decisões macroeconômicas da gestão 

                                                      
513 Esse ponto não é trivial, como já visto, porque apesar de constar expressamente no inciso IV do art. 5º do RISTF 
que compete ao Plenário processar e julgar originariamente as causas e conflitos entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, a Primeira Turma do STF julga sistematicamente ACOs. 
514 Art. 4º, I, da Res. STF 587/2016, e art. 4º, I, da Res. STF 642/2019. 
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imediatamente anterior no governo federal.515 Fundamentalmente, essa reforma constitucional 

preconizou um “teto de gastos”, ou seja, limitou a expansão das despesas primárias federais ao 

fenômeno inflacionário, tal como medido pelo índice IPCA-E, por duas décadas, prevista uma 

reavaliação por lei complementar na metade desse período. 

Sendo assim, sem incremento real dos gastos públicos na alçada do governo federal, a 

tendência econômica consiste em assegurar indiretamente a solvabilidade do Estado federal 

quanto ao endividamento público, caso mantida constante essa regra fiscal pelas lideranças 

políticas. Nessa linha, mantido o atual nível de carga tributária e contido o crescimento de boa 

parte das despesas primárias, a expectativa consiste na geração de superávits primários e 

nominais, o que levaria a uma trajetória descendente, ou ao menos sustentável, da dívida pública 

brasileira. 

Registra-se, a esse respeito, que a limitação do teto de gastos federal se refere apenas às 

despesas não financeiras516 –  v.g. o custeio do funcionalismo e da previdência social –, além 

disso, mesmo nesse grupo de gastos, a EC 95/2016 comportou explicitamente exclusões.517 Em 

síntese, o pagamento dos encargos referentes ao serviço da dívida não se encontra limitado. Em 

balanço da engenharia normativa lograda no governo Temer, verifica-se que, embora seja 

comum na experiência comparada a adoção de regras fiscais no altiplano constitucional, a 

abrangência e o tempo previstos revelam singularidade da opção brasileira.  

Ademais, por expressa dicção do art. 106 do ADCT, o Novo Regime Fiscal destina-se 

aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, ao que se compõe dos arts. 106 a 114 

do ADCT. Apesar desse comando literal, noticia-se divergência intestina no STF. De um lado, 

observa-se, no bojo das ADIs 5816 e 6.054, ambas de relatoria do Ministro Alexandre de 

                                                      
515 Em balanço recente a respeito da economia brasileira na década de 2010, à luz de pensamento de ex-Ministro 
da Fazenda: BARBOSA FILHO, Nelson H. De Dilma a Bolsonaro: la política económica de Brasil de 2011 a 
2019. El Trimestre Económico, v. 87, n. 3, p. 597-634, jul./set. 2020. 
516 Na Exposição de Motivos que acompanhou a PEC 241/2016 consta no §16 o racional que motivou essa decisão 
de corte: “A conciliação de metas de resultado primário com limite de despesa nos levou a escolher o conceito de 
despesa sobre o qual se imporá o limite de gastos. Poderíamos tanto limitar a despesa empenhada (ou seja, aquela 
que o Estado se comprometeu a fazer, contratando o bem ou serviço) ou a despesa paga (aquela que gerou efetivo 
desembolso financeiro), aí incluídos os ‘restos a pagar’ vindos de orçamentos de exercícios anteriores e que são 
efetivamente pagos no ano. Como é sabido, o resultado primário é apurado pelo regime de caixa (desembolso 
efetivo de recursos), o que nos leva a escolher o mesmo critério para fins de fixação de limite de despesa. Assim, 
com o mesmo critério adotado nos dois principais instrumentos de gestão fiscal, teremos maior transparência no 
acompanhamento dos resultados obtidos e maior facilidade para considerar o efeito simultâneo do resultado 
primário e do limite de gastos.” (BRASIL. CASA CIVIL. SUBCHEFIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES. 
Exposição de Motivos 83, de 15 jun.  2016, subscrita pelos Ministro de Estado Henrique de Campos Meirelles. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/ExpMotiv/EMI/2016/83.htm. Acesso em: 6  out. 
2020) 
517 Análise exauriente sobre as despesas que ficaram de fora da base de cálculo do teto de gastos federal e 
respectivas naturezas pode ser encontrada em: CORREIA NETO, Celso de Barros. Novo regime fiscal: histórico 
e controvérsias constitucionais. Economic Analysis of Law Review, Brasília, v. 10, n. 1, p. 4-24, jan./abr. 2019, 
p. 11/12. 
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Moraes, a extensão da observância da norma prevista no art. 113 do ADCT, que veicula a 

imperatividade de apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso 

do processo legislativo, sobretudo em proposição voltada a criar ou alterar despesa obrigatória 

de caráter continuado ou renúncia de receita, sendo essa orientação foi reafirmada 

majoritariamente na procedência da ADI 6.074, de relatoria da Ministra Rosa Weber, ao que o 

objeto impugnado isentava de IPVA pessoas com doenças graves. De outro lado, a Segunda 

Turma rejeitou, no RE-AgR 1.158.273, de relatoria do Ministro Celso de Mello, proceder a 

revisão de entendimento fixado em representação de inconstitucionalidade estadual, por 

ausência de parâmetro de controle na Constituição da República de 1988, assim como o 

Plenário da Corte rejeitou, na ADI 5.005, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a possibilidade 

de sindicar, em ação objetiva, isenção fiscal contida em lei estadual supostamente ofensiva à 

regência fiscal do art. 14 da LRF, a qual veicula regra idêntica à presente no art. 113 do ADCT. 

Em suma, a interpretação ampliativa conferida pelo STF ao Novo Regime Fiscal com o fito 

expresso de perseguir a responsabilidade fiscal em todas as unidades federadas, e não só pela 

União, lança algum grau de dúvida sobre a afirmação de que a limitação da despesa à inflação, 

em nível constitucional, limita-se ao ente central. Pela leitura da EC 95/2016, quer-se acreditar 

que sim, pelo menos no que toca às constrições de expansão dos gastos públicos. Justamente 

por isso, explica-se a necessidade de a LC 156/2016 trazer, em seu art. 4º, como contrapartida 

à renegociação das dívidas, uma limitação, aplicável nos dois exercícios subsequentes à 

assinatura do termo aditivo, do crescimento anual das despesas primárias correntes à taxa oficial 

da inflação, desde que excluídas do cômputo as transferências constitucionais a municípios e 

ao PASEP.  

No plano dos fatos, como já exposto, diversos estados não conseguiram limitar o 

crescimento anual de suas despesas primárias correntes à variação da inflação. No primeiro 

exercício, o Comitê de Secretários de Fazenda estimou em nove as unidades estaduais que não 

cumpriram o teto.518 Por seu turno, de dados da STN obtidos em julho de 2020, extrai-se a 

informação de que onze Estados-membros deixaram de cumprir a determinação no período de 

2018 e 2019, ao passo que sete unidades cumpriram a regra orçamentária e nove pessoas 

políticas não a adotaram.519 Depois, impressiona a informação, amplamente divulgada em 

                                                      
518 OLIVEIRA, Ribamar. Nove estados furam teto de gastos, estima conselho. Valor Econômico, 29 de janeiro 
de 2019. Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/coluna/nove-estados-furam-teto-de-gastos-estima-
conselho.ghtml. Acesso em: 13 mar. 2021. 
519 Em tabela de elaboração própria, a STN informa que não cumpriram o teto de gastos estadual AC, CE, GO, 
MT, PA, PB, PE, RJ, RS, SC e SE (este somente em 2019), enquanto cumpriram AL, ES, MG, MS, PR, RO e SP. 
Enfim, não possuem teto de gastos AM, AP, BA, DF, MA, PI, RN, RR e TO (BRASIL. MINISTÉRIO DA 
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mídia impressa, de que dos  dezenove estados beneficiados pela LC 156/2017, nada menos do 

que onze entes não cumpriram a regra fiscal, restando a dúvida quanto à aplicação de multa 

contratual em janeiro de 2021, conforme previsto na lei.520 

Posteriormente, ex vi o art, 4º-A, III, da mencionada legislação, com redação conferida 

pela LC 178/2021, prorrogou-se a vigência dessa limitação aos gastos nos períodos de 2021 a 

2023, ou seja, até o primeiro exercício financeiro do mandato governamental seguinte ao do 

Chefe do Poder Executivo estadual subscritor do aditivo contratual. Para viabilizar essa 

extensão, o Congresso Nacional permitiu a substituição ou a conversão das penalidades já 

aplicadas, decorrentes do descumprimento da limitação de despesas no saldo devedor principal 

da dívida federativa, após recálculo com encargos de inadimplência. A propósito, essas sanções 

eram basicamente a revogação do prazo adicional (alongamento da dívida federativa) e a 

restituição, em doze meses, aplicados os encargos contratuais, dos valores usufruídos, a título 

de redução extraordinária das prestações mensais devidas, pelos estados beneficiados pelo 

regime da LC 156/2016. Em contrapartida, com a LC 178/2021, aposta-se no adimplemento 

dos compromissos relacionados ao PAF nos anos de 2021 a 2023, sob pena de multa de 10% 

sobre o saldo devedor principal da dívida federativa. Último registro que se faz diz respeito ao 

incremento dos gastos excluídos do teto de gastos estadual para o período de vigência adicional, 

pois se, de um lado, o balizamento em relação às despesas primárias correntes em 2020 deveria 

garantir a exclusão contábil do PIS/PASEP e das transferências constitucionais a municípios, 

lado outro também foram excluídas as transferências intergovernamentais motivadas por 

emendas parlamentares individuais, nos termos do art. 166-A do texto constitucional, e as 

voluntárias, na forma do art. 25 da LRF, bem como os aumentos em saúde e educação 

explicados no capítulo segundo (art. 4º-A, I a III, LC 156/2016). 

Em face do teto de gastos previsto originariamente na LC 156/2016, o governador do 

Estado da Bahia ajuizou, na data de 6 de novembro de 2017, a ADI 5.807, com a relatoria 

atribuída ao Ministro Gilmar Mendes, que, dois dias depois do protocolo, adotou o rito do art. 

12 da Lei 9.868/1999. Nada obstante o dispositivo legal preveja a dispensa de análise quanto à 

cautelar, com submissão direta do mérito da ação ao Pleno, com fundamento em posterior 

pedido incidental de urgência por parte do requerente, o Relator indeferiu a tutela cautelar 

                                                      

ECONOMIA. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais. 
Brasília: STN, 2020, p. 92) 
520 CUNTO, Raphael di; OTTA, Lu Aiko; RIBEIRO, Marcelo. Governadores vão a Brasília e negociam alívio nas 
contas. Valor Econômico, São Paulo, 4 de novembro de 2020. Disponível em: 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/11/04/governadores-vao-a-brasilia-e-negociam-alivio-nas-
contas.ghtml. Acesso em: 04 nov. 2020.  
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solicitada em juízo monocrático, a ser submetido ao colegiado, em 11 de dezembro de 2017. 

Foram admitidos os ingressos de diversos estados como amici curiae em apoio à tese autoral. 

A Presidência da República e a do Senado Federal prestaram informações. Posteriormente à 

decisão monocrática, a AGU opinou pela improcedência da ação, sendo nesse mesmo sentido 

o parecer do PGR. Os autos encontram-se conclusos ao Ministro Relator desde 28 de maio de 

2019. 

Na petição inicial, o governador do Estado da Bahia alegou a inconstitucionalidade do 

art. 4º da LC 156/2016, por ofender a autonomia financeira dos Estados, bem como que a 

instituição do teto de gastos significa medida de austeridade fiscal, comprometida com a 

garantia do equilíbrio orçamentário, mas em divergência com o caráter dirigente da ordem 

constitucional. Pleiteou a adoção de interpretação conforme à Constituição ou, 

subsidiariamente, a declaração de sua inconstitucionalidade parcial, com pronúncia de nulidade 

e sem redução do texto, de modo a excluir dos limites legais as despesas com educação, saúde, 

previdência, gastos com pessoal de poderes e órgãos autônomos, segurança pública e 

precatórios. Fundamentou sua opinião naquilo que denominou de “despesa pública justa”, 

resumível naquela destinada a preservar a base de custeio dos direitos fundamentais. Ademais, 

em sua compreensão, o veículo normativo utilizado e o respectivo desenho do mecanismo 

financeiro em formato mais rígido do que aquele que a União observa também indicariam a 

inconstitucionalidade da norma atacada, por ofensa ao princípio federativo e ao tratamento 

isonômico pelo Congresso Nacional, que dele decorre. Em razão da incapacidade de controlar 

as despesas com requisitórios e pessoal de outros poderes, nos moldes da LRF, os gastos com 

requisições judiciais também não deveriam sofrer restrição, o que atentaria contra a separação 

dos poderes em nível estadual. 

No âmbito das informações, a Presidência da República contextualizou o dispositivo 

impugnado para assentar não ser o objetivo da contrapartida legal a redução ou as limitações 

da capacidade de gestão dos recursos orçamentários, mas a sua melhoria por intermédio da 

institucionalização de mecanismo de controle da trajetória de crescimento das despesas, diante 

dos impactos desse fenômeno no endividamento líquido dos entes estaduais. Explicou que 

gastos foram excepcionados por serem de aplicação por terceiros, assim não haveria na lei 

hipótese de despesas primárias correntes realizadas pelas unidades beneficiárias que fugisse ao 

teto proposto. Na visão do Presidente, a flexibilização proposta comprometeria a própria 

eficácia do instrumento de ordenação fiscal.  

Por seu turno, o Senado Federal afirmou, em sede de informações, o caráter voluntário 

da adesão às condições benéficas da lei, bem como reconstruiu o trâmite legislativo nas 



402 

402 

comissões especializadas e plenários das duas Casas congressuais para atestar sua regularidade. 

Com base em considerações teóricas relativas ao pós-positivismo e ao neoconstitucionalismo, 

argumentou que a expansão do papel do Judiciário não se aplica às leis e respectivas escolhas 

democráticas. Juntou, ainda, o inteiro teor dos autos do processo legislativo. 

Na decisão monocrática, o Relator firmou convicção pelo indeferimento da medida 

cautelar, uma vez que não considerou presentes os requisitos da plausibilidade jurídica do pleito 

ou do pedido da demora. Em face da voluntariedade da escolha estadual, afirmou a necessária 

ponderação realizada pelo ente beneficiário dos benefícios e malefícios gerados pela 

renegociação dos encargos contratuais. Igualmente, a seu modo de ver, é essencial a limitação 

das despesas primárias, a fim de evitar a temporariedade dos efeitos do alívio financeiro nas 

contas púbicas. Entendeu por bem distinguir o art. 107, § 6º, do ADCT, e o art. 4º da LC 156, 

ou seja, em seu  ponto de vista, os regimes de constrições fiscais são incomparáveis, porquanto 

os escopos temporais são distintos, uma vez que o primeiro engloba todas as despesas primárias 

(não financeiras – basicamente excluídos os juros das dívidas), e o segundo, apenas as primárias 

correntes (manutenção das atividades públicas). Além disso, considerou pouco plausível o 

cenário descrito pelo governador baiano, no qual haveria crescimento econômico e, por 

consequência, aumento da arrecadação tributária, sendo que esses ganhos não poderiam ser 

transmitidos para a realização de gastos, seja porque a limitação exigida pela lei é global e não 

prevê despesas com capital, seja pelo descasamento da alegação com as previsões econômicas 

disponíveis à época da decisão. O argumento pelo descontrole das despesas com pessoal de 

outros poderes e órgãos também não mereceria guarida sob a perspectiva do Relator, pois a 

LDO representa parâmetro suficiente para esse controle, tendo em conta a participação conjunta 

de todos os poderes e órgãos autônomos na elaboração do anteprojeto que origina essa peça 

orçamentária. Por seu turno, aludiu estar caracterizado na espécie caso de periculum in mora 

inverso, pois a concessão da cautelar pleiteada seria irreversível e denotaria desestímulo à 

promoção de ajustes fiscais de natureza estrutural por parte dos Estados-membros. 

Em seara de exame crítico do caso, cumpre observar que a demanda está prejudicada 

em uma análise ancorada em posição mais ortodoxa da jurisprudência do STF, porquanto a 

vigência do teto estadual limitava-se por dois exercícios financeiros, contados da celebração do 

aditivo. Nessa linha, a jurisdição constitucional não se desincumbiu de análise tempestiva e 

colegiada de questão relevante atinente ao endividamento público. As balizas extraídas do 

pronunciamento judicial que não ocorreu seriam importantes para conformar as relações 

financeiras intergovernamentais, dado o caráter cíclico que se tem observado no processo de 

renegociações das dívidas estaduais. Tal como anteriormente afirmado, no que diz respeito ao 
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controle abstrato de constitucionalidade das leis orçamentárias, em razão da necessidade de 

estabilização das expectativas sociais dos setores envolvidos e do encerramento da cadeia 

argumentativa sobre questão controvertida, verifica-se, na presente hipótese, ser bastante útil o 

provimento jurisdicional em abstrato diante de ato público, independentemente do resultado da 

ação, ainda que o objeto tenha se exaurido no mundo jurídico. A propósito, essa orientação 

encontra amparo em posicionamentos do STF mais esparsos e em temáticas específicas também 

marcadas pela transitoriedade ou pela instabilidade normativa (v.g. guerra fiscal do ICMS),521 

sob pena de cuidar-se de mais um caso exemplar de insinceridade normativa no direito 

financeiro. 

Outra consideração relevante refere-se à amplitude da causa de pedir e dos pedidos 

apresentados na petição inicial dessa ADI, sob o rótulo de “despesa pública justa”,  visto que o 

problema fiscal dos governos estaduais gira exatamente em torno dos gastos com previdência 

social, educação, saúde, segurança, bem como dos demais poderes e órgãos autônomos, em que 

se incluem pessoal e precatórios. Logo, a pretexto de uma interpretação conforme à 

Constituição ou do emprego de técnica decisória de nulidade sem redução textual, o efeito 

prático almejado era uma limitação financeira quase inexistente. Em outras palavras, entende-

se que se cuida, uma vez mais, do renitente desejo estadual de obter resgate federal sem aportar 

contrapartidas administrativo-financeiras. Esse pensamento leva novamente à indagação sobre 

a conformação ótima da atuação do Tribunal e seu respectivo locus no sistema federal, 

especialmente quando se deduz em juízo questionamento sobre escolhas substanciais levadas a 

efeito em ambiência democrática e republicana pelo Legislador orçamentário. A título 

sugestivo, mais afeito à seara criativa da produção normativa, entende-se ser mais 

recomendável fazer a limitação do crescimento das despesas públicas mediante anteparo legal 

ou constitucional, e não por via de cláusulas pactuadas em aditivos contratuais. 

Igualmente, torna-se interessante a abordagem conferida pelo governador baiano, dado 

que propõe o tensionamento entre a realização progressiva dos direitos sociais em sociedade 

marcadamente desigual e a necessidade de preservar-se espaço decisório e, por lógica, também 

fiscal para a realização de escolhas legislativas informadas pela contemporaneidade dos fatos. 

Nesse sentido, esse binômio não pode ser atendido quando o orçamento público resta 

integralmente comprometido em favor de despesas públicas de caráter continuado, sem o 

devido lastro em receitas constantes e previsíveis. A discussão de fundo relativa à 

sustentabilidade fiscal dos estados federados corresponde à inteligência das regras fiscais 

                                                      
521 FONSECA, Rafael Campos Soares da. O orçamento público e suas emergências programadas. Belo 
Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 146-151. 
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desenhadas em normas jurídicas, com origem contingencial na política, conquanto o debate de 

frente cinge-se a definir se a opção adotada contraria o programa constitucional e seu respectivo 

caráter dirigente. 

Quanto ao dilema constitutivo do direito financeiro relativo à escolha política pela 

correlação entre gastos realizados e receitas arrecadas, o tema dos déficits apareceu em formato 

inédito na judicialização da dívida pública federativa no STF, uma vez que essa remanesceu 

dominada por raciocínio baseado na austeridade e na escassez econômica. No caso em tela, há 

argumentação do mandatário estadual de que não conseguiria expandir, em seu território, as 

despesas públicas em proporção semelhante à percepção de receitas arrecadas. Logo, nesse 

argumento encontra-se embutido prognóstico de crescimento das economias nacional e regional 

em patamar superior ao fenômeno inflacionário. Conforme consta da decisão monocrática do 

Ministro Gilmar Mendes, à época do ajuizamento mostrava-se pouco provável o cenário 

hipotético imaginado pelo governador,522 ao que se conjectura que talvez o requerente quisesse 

indicar o expressivo superávit, observado no período recente, entre as receitas e as despesas 

primárias, o que poderia ser convertido em expansão de ações governamentais.523 

  

                                                      
522 Em olhar retrospectivo, considerando que a arrecadação tributária resta bastante dependente da atividade 
econômica, constato que o PIB de 2018 cresceu 1,8% em relação ao ano anterior, 1,4% no exercício de 2019 e 
decresceu 4,1% em 2020, ao passo que o IPCA acumulado de 2018 foi de 3,75%, no ano 2019 o índice fechou em 
4,31%, representando alta de 0,56%, e em 2020 girou ao redor de 4,23%, portanto de janeiro de 2018 a igual mês 
de 2021 a taxa acumulada foi de 13,38%.  
523 Durante o período recente de 2015 a 2019, a receita primária dos Estados cresceu em taxas muito maiores (1,3% 
a preços de 2019) em relação à despesa primária (0,4% a preços de 2019), ocasionando resultados primários 
expressivos nesse lapso (24,4% em média), sendo esse diferencial canalizado para o adimplemento das despesas 
financeiras: BRASIL. Senado Federal. Instituição Fiscal Independente. PELLEGRINI, Josué. Análise da situação 
fiscal dos estados, Estudo Especial n. 14, de 19 de novembro de 2020. 
Brasília: IFI, p. 13. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/580041/EE14.pdf. 
Acesso em: 09 abr. 2021.  
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3.4.9 Crítica global à terceira versão narrativa 

“Custódio aceitou os cinco mil-réis, não triste, ou de má 
cara, mas risonho, palpitante, como se viesse de 
conquistar a Ásia Menor. Era o jantar certo. Estendeu a 
mão ao outro, agradeceu-lhe o obséquio, despediu-se até 
breve, - um até breve cheio de afirmações implícitas (...) 
nunca o céu lhe pareceu tão azul, nem a tarde tão límpida; 
todos os homens traziam na retina a alma da 
hospitalidade. Com a mão esquerda no bolso das calças, 
ele apertava amorosamente os cinco mil-réis, resíduo de 
uma grande ambição, que ainda há pouco saíra contra o 
sol, num ímpeto de águia, e ora habita modestamente as 
asas de frango rasteiro.”524 

(Machado de Assis) 

Nesta seção, tornou-se bastante interessante o estudo dogmático do conjunto de ações 

judiciais deduzidas perante o STF, que versaram, em diferentes medidas, sobre a pretensão de 

chancelar ou infirmar a disciplina e a criatividade no âmbito fiscal dos Estados-membros. Nesse 

sentido, impende realizar uma avaliação global desse universo amostral de modo a extrair 

inferências pertinentes ao direito financeiro, no geral, e a esta tese, no particular. Sendo assim, 

esse exame está dividido em sete pontos. 

 De saída, argumenta-se que a judicialização da dívida pública federativa, com enfoque 

na ordenação fiscal dos entes estaduais, nada mais representou do que um espelho dos principais 

gargalos fiscais dos estados no campo das despesas públicas. Isso porque inferiu-se desse 

                                                      
524 I.C. Trata-se de uma anedota escrita por Machado que encapsula a essência na figura de Custódio, um homem 
de quarenta anos pouco afeito ao trabalho (diz o narrador: “Não digo que não; mas por que não acrescentou ele 
que muitas vezes uma só hora é a representação de uma vida inteira?”), de todos aqueles que fazem dos 
empréstimos e doações seu modo de viver: “Esse Custódio nascera com a vocação da riqueza, sem a vocação do 
trabalho. Tinha o instinto das elegâncias, o amor do supérfluo, da boa chira, das belas damas, dos tapetes finos, 
dos móveis raros, um voluptuoso, e, até certo ponto, um artista, capaz de reger a vila Torloni ou a galeria Hamilton. 
Mas não tinha dinheiro; nem dinheiro, nem aptidão ou pachorra de o ganhar; por outro lado, precisava viver. Il 
faut bien que je vive, dizia um pretendente ao ministro Talleyrand. Je n'en vois pas la nécessité, redargüiu friamente 
o ministro. Ninguém dava essa resposta ao Custódio; davam-lhe dinheiro, um dez, outro cinco, outro vinte mil-
réis, e de tais espórtulas é que ele principalmente tirava o albergue e a comida. 
Digo que principalmente vivia delas, porque o Custódio não recusava meter-se em alguns negócios, com a 
condição de os escolher, e escolhia sempre os que não prestavam para nada. Tinha o faro das catástrofes. Entre 
vinte empresas, adivinhava logo a insensata, e metia ombros a ela, com resolução. O caiporismo, que o perseguia, 
fazia com que as dezenove prosperassem, e a vigésima lhe estourasse nas mãos. Não importa; aparelhava-se para 
outra.  
Agora, por exemplo, leu um anúncio de alguém que pedia um sócio, com cinco contos de réis, para entrar em certo 
negócio, que prometia dar, nos primeiros seis meses, oitenta a cem contos de lucro. Custódio foi ter com o 
anunciante. Era uma grande idéia, uma fábrica de agulhas, indústria nova, de imenso futuro. E os planos, os 
desenhos da fábrica, os relatórios de Birmingham, os mapas de importação, as respostas dos alfaiates, dos donos 
de armarinho, etc., todos os documentos de um longo inquérito passavam diante dos olhos de Custódio, estrelados 
de algarismos, que ele não entendia, e que por isso mesmo lhe pareciam dogmáticos. Vinte e quatro horas; não 
pedia mais de vinte e quatro horas para trazer os cinco contos.” (ASSIS, Machado de. Obra Completa. V. 2. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar, 1994) 
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contexto litigioso tendência global relativa aos elementos fundantes da atividade financeira do 

poder público. No campo das receitas, a direção almejada é aumentar as extraordinárias – como 

as disponibilidades decorrentes dos depósitos judiciais –, com o intuito de viabilizar a realização 

do planejamento orçamentário inerente a um programa de governo eleito nas urnas, esforço 

que, por vezes, não é economicamente sustentável, tampouco constitucional sob o prisma 

jurídico. No âmbito das despesas, o comportamento do mandatário local tende a almejar o 

translado do ônus desse custeio, seja verticalmente, para a União, seja temporalmente, aos 

próximos representantes, tendo em vista a indisposição dessas lideranças públicas em arcar 

sozinhas, com medidas impopulares, como, por exemplo, adoção das providências de controle 

das despesas com pessoal previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição da República de 

1988, com a redação dada pela Reforma do Estado (EC 19/1998). Enfim, na seara da dívida 

pública, busca-se reduzir o peso das despesas financeiras, fruto de decisões passadas, nas contas 

públicas contemporâneas, o que pode ser feito tanto por renegociações da dívida federativa com 

a União quanto por redução da base aplicável no cômputo do limite de comprometimento das 

receitas com o serviço da dívida, v.g. extrai-se dos dados pretensão estadual acolhida pelo STF 

no sentido de excluir o adicional de ICMS voltado ao custeio de fundo público estadual de 

combate à pobreza do cálculo da Receita Líquida Real indicada pelo PAF. 

 Assumidas essas tendências gerais, as judicializações em concreto tiveram como pano 

de fundo o peso financeiro das despesas públicas com pessoal ativo e inativo, saúde, educação 

e segurança, além do serviço da dívida e dos gastos com os demais poderes e órgãos 

autônomos,525 seja na forma de duodécimos, seja no que toca ao estoque e ao fluxo de 

adimplemento dos precatórios judiciais. Dito de forma mais direta, os principais focos de 

dificuldades financeiras dos governadores transladaram-se da política territorial para a 

jurisdição constitucional. O problema disso emerge no caso de os litigantes não traduzirem, 

com a necessária robustez, suas insatisfações com o arranjo federativo e  respectivos resultantes 

da política ordinária e constitucional em termos passíveis de compreensão pelo sistema jurídico, 

sob pena de corromper a linguagem própria do direito constitucional financeiro. 

 Outrossim, observa-se com preocupação a frequência com que desafios conjunturais se 

misturam aos dilemas estruturais. Não se trata de formalismo estéril ao alvedrio teórico, 

porquanto essa dúplice dimensão demanda, em regra, cada qual, um conjunto específico de 

remédios para debelar uma série, também particular, de problemas fiscais e financeiros. Logo, 

                                                      
525 PAIVA, Letícia. PEC Emergencial resolve urgências, mas deixa brechas para piorar crise fiscal. Jota, 09 de 
março de 2021. Disponível em: https://www.jota.info/casa-jota/pec-emergencial-resolve-urgencias-mas-deixa-
brechas-para-piorar-crise-fiscal-09032021. Acesso em: 18 mar. 2021.  
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ao confundir-se conjuntura com estrutura da gestão e do controle do endividamento público 

subnacional, perdem, em racionalidade, o direito financeiro, a economia do setor público e as 

políticas públicas. Nessa linha, a judicialização da dívida pública federativa no STF é mais um 

epifenômeno, cujas causas são uma Constituição Financeira eminentemente simbólica526 e 

constantemente alterada por sucessivas emendas constitucionais,527 em que parece que o 

transitório se eterniza e quem diz “condução da política fiscal” pensa em “reforma 

constitucional”. 

 Essa ausência de tradução das linguagens é particularmente perceptível nos casos em 

que há interesses corporativos envolvidos, movidos por confederações sindicais, entidades de 

classe de âmbito nacional e partidos de oposição aos governos federal e estadual. A despeito de 

ser complemente compreensível a judicialização como resultado contingente da estratégia 

política528 e a visualização do STF como instância de veto, dado que todos os temas de maior 

significância nos gastos estaduais são extensamente detalhados no texto constitucional, é difícil 

entender o porquê dos argumentos dos litigantes supracitados concentrarem-se sempre nos 

mesmos pontos, isto é, ofensa ao devido processo legislativo em alguma etapa da aprovação da 

legislação impugnada, mais genericamente a baixa legitimação democrática do ato normativo 

e vícios formais de inconstitucionalidade, sobretudo competência legislativa privativa de algum 

dos entes federados ou reserva de iniciativa legal dos Poderes Executivo e Judiciário ou dos 

demais órgãos autônomos. Nessa linha, ao lado da judicialização como estratégia, tem-se o 

formalismo e o procedimento na condição de abordagens preferenciais. Ademais, embora o 

STF seja bastante consistente, ao longo de três décadas, em suas respostas, no sentido de 

rechaçar os reclamos dos vencidos no processo político, parece não haver ganho informacional 

por parte dos agentes litigantes, ou seja, estes não incorporam argumentos diversos em seus 

questionamentos de legislações no sentido da austeridade fiscal, como seria de se esperar, pelo 

menos sob as lentes do direito financeiro. 

 Ainda em relação aos atores institucionais, políticos e corporativos que orbitam a 

ambiência da judicialização da dívida pública federativa no STF, constata-se um fenômeno 

interessante nos últimos anos em que o “Brasil dobrou à direita”, na feliz expressão de Jairo 

                                                      
526 Cuida-se de duplicidade corrente na dogmática jurídica alemã e transladada à realidade brasileira em tese de 
titularidade de Marcelo Neves: NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3. ed. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2011. p. 25-42. 
527 MAUÉS, Antonio Moreira. 30 anos de Constituição, 30 anos de reforma constitucional. Direito GV, v. 16, n. 
1, jan./abr. 2020. e1941. p. 21. 
528 TAYLOR, Matthew M.; DA ROS, Luciano. Os partidos dentro e fora do poder: a judicialização como resultado 
contingente da estratégia política. Dados – Revista de Ciências Sociais, v. 51, n. 4, p. 825-864, 2008. 
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Nicolau.529 Quer dizer: a mesma teleologia das irresignações de setor social mais ligado ao 

liberalismo e ao conservadorismo (parcela da direita brasileira) quanto à impraticabilidade da 

ordem constitucional,530 resumível no adágio de que “a Constituição não cabe no PIB”, passou 

a ser utilizada pelos setores dito progressistas (parte da esquerda brasileira), que são atualmente 

oposição política, na litigância constitucional. Grosso modo, o argumento pode ser resumido 

na compreensão de que é impossível, neste momento de crise fiscal, cumprir simultaneamente 

as partes financeira e social da ordem fundamental, fazendo-se necessário que o juiz 

constitucional prefira a última em detrimento da primeira, a pretexto de realizar uma 

“ponderação de valores”. Além de confessadamente inconstitucional, cuida-se de defesa 

institucionalmente imatura, porquanto a legitimação social da Constituição de 1988, inclusive 

no que toca à efetivação dos direitos sociais, consiste no fato de ela não ter tido vencedores. 

Nessa linha, a força transformativa do documento superior reside em ser retrato de nossas 

profundas divergências enquanto corpo cívico, ao que pode ser enxergada como cartografia das 

disputas políticas até hoje existentes em nossa sociedade civil, portanto se cuida de uma 

“Constituição sem vencedores”, na igualmente feliz expressão de José Rodriguez, nos seguintes 

termos: 

No entanto, não era objetivo da Constituição solucionar todos estes 
problemas, ao contrário. Estamos diante do que eu denomino constituição sem 
vencedores. Um texto Constitucional que acolheu todos os conflitos sociais 
brasileiros sem decidir nenhum deles com a finalidade de oferecer à sociedade 
instrumentos para mediar suas disputas mediadas por meio do direito, mas 
sem conceder a vitória final a nenhum grupo social. Nesse sentido específico, 
trata-se de um texto radicalmente democrático. Por exemplo, o estímulo à 
livre-iniciativa se fez a par da consagração de uma série de direitos sociais e 
hipóteses de subsídios estatais às empresas e intervenção do estado na 
economia, a Constituição estimula o desenvolvimento do mercado e protege 
os povos tradicionais, ou seja, para cada valor consagrado na Constituição, 
podemos encontrar valores concorrentes e até mesmo contraditórios. Tal fato 
revela claramente que o texto não foi o resultado da hegemonia política deste 
ou daquele grupo social sobre a sociedade brasileira. Antes, ela é um retrato 
fiel de nossas mais profundas divergências. Por esta razão, todos os grupos 
sociais podem e fazem referência ao texto Constitucional para defender seus 
projetos de país e suas demandas.531 

                                                      
529 NICOLAU, Jairo. O Brasil dobrou à direita: uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018. São Paulo: 
Zahar, 2020. 
530 CAMPOS, Roberto. A Constituição contra o Brasil: ensaios de Roberto Campos sobre a Constituinte e a 
Constituição de 1988. São Paulo: LVM, 2018. 
531 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Originalismo democrático como modelo interpretativo da Constituição brasileira. 
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, v. 11, n. 3, p. 461-479, set./dez. 2019. 
p. 468. 
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 Sendo assim, adotado o pacto constitucional como centro gravitacional de todo sistema 

político, inviabilizando estratégias por forças sociais que dele desbordem, defende-se ser um 

equívoco grave buscar, em sede de polarização retórica, típica de lide judicial, contrapor, em 

termos absolutos, normas constitucionais, em espécie de hierarquização, a depender se o 

interesse do agente emissor é em favor de um viés expansionista ou austero na atividade 

financeira do Estado. A propósito, sustenta-se que é justamente pela afirmação da Constituição 

Financeira que se viabiliza a promoção equânime e perene de direitos fundamentais, à luz da 

sustentabilidade fiscal. Na verdade, o que esses atores federativos buscam mascarar é a 

indisposição própria, por razões político-eleitorais, para acionar o receituário já previsto no 

altiplano constitucional para lidar com problemas de despesa com pessoal, v.g. redução em pelo 

menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, exoneração dos 

servidores não estáveis e, não sendo suficiente, dos estáveis, a necessidade de instituição de 

outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da seguridade social, a nulidade 

de pleno direito de criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço da seguridade social 

sem a correspondente fonte de custeio total (arts. 169, §§ 3º e 4º, 195, §§ 4º e 5º, CR/88). Como 

guarda da Constituição, defende-se ser terminantemente inconveniente ao STF a aceitação, 

explícita ou implícita, em operar com esses tipos argumentos, seja pelo rótulo que for, como se 

depreende, por vezes, em estado de “calamidade financeira”, “despesa pública justa”, estado de 

necessidade financeira, iminência do “colapso fiscal”, ponderação em concreto de valores, 

regime de “falência pública”, pois mesmo quando o instituto é meritório, caso não fosse 

associado com a pretensão de ruptura da ordem constitucional, e o resultado, satisfatório ou 

proveitoso, a intenção certamente é de burla à Constituição de 1988. Em suma, o STF e a 

comunidade jurídica somente têm a ganhar, caso coloquem limites à criatividade argumentativa 

dos litigantes, porque circunstâncias econômicas adversas não justificam a suspensão de 

normas constitucionais, sob pena de se criar um estado de exceção. Em nossa leitura, para não 

nos eximir em crítica vazia, apesar de polida, cita-se a ACO 2.981 como exemplo de tudo o que 

não pode ser tolerado a esse propósito na jurisdição constitucional. 

 Em relação à sustentabilidade do vínculo federativo, realiza-se leitura mediante a qual 

se perfectibilizou heuristicamente uma gradação de sanções financeiras institucionais em razão 

da gravidade da inadimplência estadual para com a dívida pública. Isso porque, por construção 

pretoriana, o STF viabilizou interpretação de que somente se admite intervenção federal nos 

estados para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, quando o 

descumprimento não estiver calcado em motivo de força maior, requisito que apenas aparecesse 

na hipótese de suspensão do pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos. 
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No entanto, apesar de possivelmente se sobreporem os suportes fáticos dos incisos V, “a”, e VI, 

do art. 34 do texto constitucional, quando se cuidar de inadimplemento de precatórios vencidos, 

que é dívida pública não financeira de origem judicial, somente no caso de descumprimento de 

ordem judicial é que se tem viável a judicialização da intervenção federativa, por força do art. 

36, I e II, da Constituição de 1988. Dito de forma mais simples: no caso paulista, em face do 

endividamento público subnacional, o STF concedeu-se discricionariedade judicial para 

impulsionar remédio constitucional federativo, em moldes semelhantes à que detém a 

autoridade presidencial. Ao construir hermeneuticamente requisito atinente ao descumprimento 

doloso ou culposo de ordem judicial, em formato de conceito jurídico indeterminado, torna-se 

possível aos jurisdicionados provar o dolo ou a culpa do gestor público; na prática, o que se tem 

é juízo de conveniência política por parte do Tribunal. Quando isso é feito, não é de se admirar 

que, no mesmo contexto litigioso, as Fazendas Públicas estaduais busquem semelhante 

interpretação ao art. 160, Parágrafo único, I, do texto constitucional, isto é, uma adição 

pretoriana de um requisito para que a União promova retenção e compensação pro solvendo de 

receitas próprias ou transferidas dos Estados-membros. Então, argumenta-se que o problema é 

de engenharia constitucional, resolvido provisoriamente por solução ad hoc pela Corte. 

 Centrando-se agora no desempenho institucional do STF, afirma-se que, na máxima 

medida do possível – o que se traduz juridicamente em prerrogativas processuais –, o Tribunal 

deve desatrelar seu tempo decisório do tempo da política representativa e democrática, 

porquanto, desta pesquisa, percebeu-se que a contingência conjuntural da última reduz a 

qualidade e a consistência dos argumentos e da fundamentação do órgão judicial. Caso essa 

prescrição seja demais, sob a perspectiva pragmática, a solução subsidiária (second-best) trilha 

em sentido de, pelo menos, desatrelar as decisões da Corte dos ciclos eleitorais, em homenagem 

à nossa jovem democracia constitucional.  

 Igualmente, na linha de um minimalismo racionalista que se entende melhor conduzir a 

atuação do STF no âmbito da dívida pública federativa, após perquirição do conjunto de 

problemas judicializados, sustenta-se que a Corte deve priorizar seu tempo decisório, sobretudo 

quanto à matéria de judicialização do endividamento subnacional, a prestação de tutela 

jurisdicional célere e consistente, chancelando medidas que convirjam ao objetivo fiscal de 

promover crescimento econômico e desenvolvimento nacional com inclusão social, o que 

coincide com a garantia da sustentabilidade fiscal dos entes federados. Em síntese, no limitado 

escopo da dívida pública federativa judicializada, o Tribunal deve convergir aos objetivos 

republicanos. A propósito, entende-se que a presente seção foi pródiga em apontar exemplos 

nos quais essa resultante pode ser esperada e outros em que certamente isso não é possível. 
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3.5 O árbitro judicial da federação 

“Então, ele diz que o juiz tem que decidir ainda que o céu 
caia sobre a terra, mas, se realmente o céu for cair sobre 
a terra, ele tem que pensar várias vezes.”532 

(Luiz Fux) 

Esta seção dedica-se a compreender os litígios federativos travados no STF que 

discutiram o próprio papel institucional do Tribunal na judicialização da dívida pública 

federativa, à luz do acesso à Justiça e da inafastabilidade jurisdicional. Logo, almeja-se 

responder qual é a função federativa do Poder Judiciário no reequilíbrio fiscal de estados 

endividados. Nesse sentido, dos dados coletados durante a corrente pesquisa, puderam ser 

extraídas duas controvérsias em que esse tema ganhou centralidade na argumentação jurídica 

das partes e dos julgadores da Corte.  

De um lado, questionou-se se é constitucional a previsão, em cláusula contratual, da 

promessa de não postular no STF em matéria de dívida federativa. A propósito, observa-se 

variância de entendimentos no repertório jurisprudencial do Tribunal, sem ter remanescido 

claros os condicionantes e as possibilidades da cláusula de non petendo em temática intrínseca 

ao federalismo fiscal. Lado outro, os litigantes centraram-se nesse argumento quando buscaram 

debater sobre as condições de ingresso no RRF previsto na LC 159/2017, seja em ação direta 

de inconstitucionalidade própria a esse fim, seja em ações cíveis originárias nas quais se buscou 

manter os litígios antecedentes e, simultaneamente, aderir ao regime jurídico mais benéfico. 

Por conseguinte, a presente seção subdivide-se nesses dois tópicos. 

3.5.1 É constitucional exigir que contratante prometa não postular perante o STF em matéria 

de dívida pública federativa? 

                                                      
532 Opinião exposta como conclusão na Audiência Pública n. 26 do STF presidida pelo Ministro Luiz Fux, a título 
de discutir os conflitos federativos sobre questões fiscais dos Estados e da União, no bojo da ACO 3.233, de sua 
relatoria. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/AudinciaPblicaConflitoFederativoQuestesfiscais.pd
f. Acesso em: 04 de novembro de 2020. Embora o Relator faça referência ao pensamento atribuído a Cass Sunstein, 
a leitura dialoga com tradição secular que remonta ao medievo vertida na máxima “fiat justitia ruat caelum” (em 
tradução livre: faça-se justiça ainda que o ceú desabe). De acordo com Detlef Liebs, a expressão encontra origem 
no pensamento do Papa Adriano VI contextualizado no séc. XVI e serviu de lema do Imperador Ferdinando I, 
posteriormente foi apropriada por Martinho Lutero e Immanuel Kant em empreendimentos teóricos bem distintos. 
Ademais, essa noção foi recepcionada por juristas alemães no século XX, a começar por Gustav Radbruch, porém 
em um sentido distinto do original, quiçá mais simplório. Assim, bem adverte Liebs: “Die Justiz muss ihren Lauf 
nehmen und weltliche Prozerei, Übermut muss untergehen.” (LIEBS, Detlef. Das rechtssprichwort Fiat iustitia et 
pereat mundus. Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, v. 61, p. 1-13, 2014. p. 13) 
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Escolhe-se por examinar os litígios federativos que foram processados pelo STF em 

seguida à consecução do acordo de renegociação das dívidas de forma apartada ao ciclo de 

litigância promovido pelas LCs 148/2014 e 151/2015, a despeito de não ter havido tempo hábil 

para a celebração dos aditivos contratuais necessários e para a consolidação das novas 

condições emanadas da LC 156/2016. Registra-se que esse momento de interregno ficou 

caracterizado pela disposição da União em recuperar o prejuízo financeiro percebido por conta 

da atuação do Tribunal. A propósito, essa conduta contrariou, em linhas gerais, os ditames de 

boa-fé contratual ou de efetividade jurisdicional, não obstante seja compreensível o receio dos 

agentes e autoridades federais de, ao assim não proceder, incorrer em sanções financeiro-

administrativas pessoais, tais como as assentadas na LRF.  

Embora o processo de repactuação levado a cabo pela LC 156/2016 tenha sido 

caracterizado pelo esvaziamento das contrapartidas de disciplina fiscal exigidas pelos entes 

destinatários, a lei previu que o alongamento do perfil das dívidas estava atrelado à desistência 

de eventuais ações judiciais que tivessem por objeto as dívidas ou os contratos pelo ato legal 

renegociados. Nesse contexto, alguns estados socorreram-se novamente do STF para aderir à 

renegociação, inclusive com novel aprazamento, mas persistiram no patrocínio de causas 

específicas, as quais, de alguma forma, discutissem o endividamento público. 

A título de exemplo, analisam-se os casos das ACOs 3025 e 3085, ajuizadas, 

respectivamente, pelos estados de Rondônia e Alagoas, assim como a Pet 7444, aviada pelo 

Estado do Rio Grande do Sul. As duas ACOs apresentaram resultados opostos, sob as luzes de 

compreensões diametralmente opostas manifestadas por seus relatores.  

Na primeira, a Fazenda rondoniense pleiteava o direito de persistir com ação pretérita 

em que se discute a responsabilização civil da União por RAET não exitoso promovido pelo 

Bacen no banco estadual e respectivo impacto da liquidação da instituição no estoque da dívida 

de Rondônia. Assim, alegou o significativo prejuízo que perceberia com a desistência da 

demanda, bem como sua compreensão de que a indisponibilidade do interesse público a  

proibiria de renunciar ao litígio. Evocou, ainda, a exiguidade do prazo concedido por lei para 

manifestação da aderência às novas condições contratuais. O Ministro Relator, Edson Fachin, 

compreendeu, em juízo preambular, não vislumbrar uma lide em sentido técnico-jurídico, mas 

irresignação unilateral em face de comando legal. Em 05 de julho de 2018, o processo foi 

extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. 

Na segunda, o Estado alagoano objetivava também afastar a exigência constante do § 7º 

do art. 12-A da LC 156/2016 para celebrar aditivo no contrato de refinanciamento de sua dívida 

pública, haja vista a liminar concedida na AO 1.726, já referida nesta tese, de relatoria atual do 
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Ministro Edson Fachin. Durante o recesso forense, a então Ministra Presidente, Cármen Lúcia, 

deferiu a tutela de urgência pedida. A propósito, raciocinou por analogia aos casos em que o 

Tribunal impossibilita a União de realizar inscrição dos entes estaduais em cadastro de 

inadimplentes, para concluir pela plausibilidade do direito alegado. Após oitiva da ré, o 

Ministro Relator, Roberto Barroso, ratificou o deferimento da liminar. O processo encontra-se 

instruído, mas pendente de julgamento, com parecer ministerial pela improcedência do pleito, 

ao fundamento de inferiorizar a supremacia da lei. De acordo com o Parquet, a condição 

referente à desistência de atos processuais é válida, sendo possível antever a instabilidade 

jurídica provocada pela multiplicação de pretensões estaduais por conta da revisão dos aditivos 

contratuais. 

Enfim, há a Pet supracitada, na qual a Fazenda sul-rio-grandense pleiteava a 

possibilidade de subscrever aditamento contratual, sem desistir de ações em que discute a dívida 

estadual e o contrato de refinanciamento firmado com esteio na Lei 9.496/1997, conforme 

manda o art. 1º, § 8º, da LC 156/2016. Citou, no particular, o MS 34.110, já analisado, e as 

ACOs 2755 e 2922. Isso porque sua renúncia implicaria responsabilidade objetiva pelos 

prejuízos sofridos pela União, ocasionando previsível retenção de repasses federais na ordem 

de R$ 1 bilhão. Durante o recesso, a então Ministra Presidente, Cármen Lúcia, acolheu o 

fundamento autoral de excessiva onerosidade da condição estipulada para deferir a medida 

liminar. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental pela União. O feito encontra-se 

pendente de julgamento, mas indicado para pauta plenária desde 18 de dezembro de 2019, 

juntamente com o MS 34.110, ambos com relatoria confiada ao Ministro Edson Fachin. 

De forma abstrata, a mesma questão foi deduzida nas petições iniciais que inauguram 

as ADIs 5757 e 5981, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, sendo a primeira aforada pela 

Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) em 19 de 

agosto de 2017, e a segunda, pelo governador do Estado de Rondônia quase um ano depois, no 

último dia de julho de 2018. A primeira merece um exame mais breve, na medida em que o 

Relator lhe negou seguimento em decisão monocrática do dia 19 de dezembro de 2017, ao 

fundamento de falta de legitimidade ativa do requerente. Interposto agravo regimental, o 

decidido restou mantido pelo Pleno, por unanimidade. Posteriormente, o requerente opôs 

embargos declaratórios. 

Por seu turno, o questionamento promovido pelo governador rondoniense limitou-se a 

pedir a inconstitucionalidade do art. 1º, § 8º, da LC 156/2016. Em proêmio, reconstruiu 

argumento sobre o conteúdo da norma atacada, perpassando pelo contexto político de criação 

da lei e pela sucessão legislativa ocorrida, visto que, a seu ver, interpretações histórica e 
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finalística agasalhariam sua pretensão de invalidar o dispositivo, ao passo que uma leitura 

demasiadamente literal impediria qualquer discussão judicial sobre os empréstimos. Quanto ao 

mérito, entendeu que a exigência consistiria conduta abusiva da União, em ofensa à garantia da 

inafastabilidade da jurisdição, o que, ao fim e ao cabo, implicaria pleno estado de sujeição ou 

subordinação dos entes menores em relação ao maior. A esse respeito, sustentou a condição de 

Tribunal da Federação confiada ao STF, justamente para resguardar o segundo paradigma da 

ação, o equilíbrio federativo. Esse ideal restaria violado em razão do excessivo favorecimento 

, pela legislação, da União, a qual teria seus atos não submetidos ao controle judicial. Ademais, 

a norma legal seria inconstitucional, por ter desconsiderado a participação dos estados na 

formação da vontade federal, terminando por violar a confiança legítima no processo 

legislativo. Ao exigir a renúncia ao direito de ação, o princípio da indisponibilidade do interesse 

público também foi violado, à luz da argumentação do requerente, haja vista que o agente 

público estadual incorreria em conduta desprovida de amparo legal, caso desistisse das 

demandas. Em uma quarta ordem de argumentos, apontou infringência ao princípio da 

proporcionalidade/razoabilidade, porque a medida impugnada não concorreria ao objetivo 

legislativo de melhorar a condição financeira dos estados e lesaria os direitos dos contribuintes 

e administrados, ao impossibilitar o encontro de contas pretendido por cada ente estadual junto 

à União. Em esforço de argumentação, suscitou a necessidade de supressão, pelo menos, das 

expressões “ou o ajuizamento de novas ações” e “e da redução extraordinária da prestação 

mensal de que trata o art. 3º”, de modo a fixar interpretação no sentido de que a União somente 

poderá exigir a desistência de demandas que discutam a forma de cálculo da dívida. Pleiteou, 

por fim, a concessão de medida liminar diante da necessidade de desenvolvimento dos 

procedimentos de negociação dos débitos. 

Aproximadamente um mês depois, o Ministro Relator adotou o rito do art. 12 da Lei 

9.868/1999, deixando de apreciar a cautelar para propiciar o direto exame do mérito pelo Pleno. 

O Presidente da República apresentou informações a partir de subsídios da AGU, da SAJ e do 

Ministério da Fazenda, mediante a PGFN, de modo a contextualizar o dispositivo impugnado 

no âmbito de um programa de auxílio federal à crise financeira estadual, o que foi formalizado 

nas LCs 148, 156 e 159, sintetizado nas ideias de dilação das obrigações por até vinte anos e 

redução extraordinária da prestação mensal dessas dívidas. Por isso, o programa buscaria inibir 

a eternização de conflitos judiciais e seu respectivo estado de incerteza, visto como condição 

de possibilidade para o êxito do Plano de Auxílio aos estados e ao Distrito Federal. A seu ver, 

seria ilógico não abdicar expressamente de posições processuais ou instaurar novos litígios e, 

simultaneamente, celebrar aditivo contratual, isto é, a proteção da confiança e da lealdade à 
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federação exigiria o fim do ciclo litigioso. Quando escolhesse voluntariamente fazer jus aos 

benefícios desse plano, estaria embutida na decisão estadual a necessidade de desistir das ações 

judiciais em curso. A PGFN trouxe adicionalmente considerações sobre a tragédia brasileira 

observada no federalismo fiscal. Por sua vez, a SAJ aportou raciocínio de que o racional do 

dispositivo é rotineiro no contexto de refinanciamento de débitos fiscais com particulares, sendo 

chancelado pela jurisprudência do STJ. Além disso, não haveria ofensa aos preceitos 

constitucionais, porque a norma expressa condição para o gozo de benefícios positivados em 

lei e não impede o acesso ao Judiciário, sendo uma contrapartida mínima esperada dos 

beneficiários. No mesmo sentido, rechaça a alegação de indisponibilidade do interesse público, 

na medida em que a Lei 13.140/2015, chancelada pelo STF, traz a possibilidade de os entes 

federativos transacionarem em conflitos de natureza patrimonial. A Câmara dos Deputados 

informou que a lei obedeceu ao devido processo legislativo, e o Senado Federal prestou 

informações, insurgindo-se contra a pretensão do requerente, por entender que seu acolhimento 

levaria a um duplo benefício dos Estados, isto é, a fruição de condições contratuais mais 

favoráveis somada à possibilidade de obtenção de vantagens adicionais conseguidas no 

Judiciário. 

Em momento posterior, mas com argumentos semelhantes, a AGU opinou pelo não 

conhecimento da ação e, caso conhecida, pela improcedência do pedido. O PGR manifestou-se 

na mesma direção, ao fundamento de que é legítimo, em repactuação de dívidas, o 

estabelecimento de contrapartida pelos entes federais beneficiados, sendo que a exigência de 

renúncia à discussão judicial sobre a dívida objeto de renegociação não afronta a razoabilidade 

ou o acesso à Justiça. Com essas manifestações, os autos retornaram conclusos ao Ministro 

Relator em 26 de agosto de 2020 e pendem de decisão plenária. 

Em expediente analítico, cotejam-se a discussão em abstrato e as decisões já proferidas 

em ações originárias. Nesse sentido, o conteúdo do acesso à justiça representa direito 

fundamental a uma situação jurídica de garantias processuais, julgamento equitativo e eficaz 

em lapso de tempo razoável. Não se vislumbra nos casos ofensa direta a esse núcleo conceitual 

ou aos obstáculos que lhe são típicos, o econômico, o organizador ou o processual.533 A questão 

central é a política pública de resolução adequada de conflitos sociais, não necessariamente pela 

                                                      
533 FONSECA, Rafael Campos Soares da. Sistema multiportas no novo Código de processo civil e a crise da 
execução fiscal: uma revisita a partir do Observatório da Macrolitigância Fiscal. In: BUISSA, Leonardo; 
BEVILACQUA, Lucas (coord.). Processo tributário. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 117-128. p. 117-
119. 
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via judicial, assim como a viabilidade e a credibilidade dos acordos encetados pelas pessoas 

políticas no âmbito do federalismo financeiro. 

A esse respeito, verifica-se que a jurisprudência do STF não tende a dar guarida a 

normas obstativas de acesso ao Tribunal, apesar de a lei em questão dirigir a obrigação de 

desistir ao jurisdicionado beneficiado, que é Fazenda Pública. Isso porque a Corte tem 

reconhecido decorrer desse direito fundamental a desnecessidade de prévio cumprimento de 

requisitos desproporcionais ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Judiciário, como se 

depreende de fundamento da ADI 2.139, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito da 

constitucionalidade da Comissão de Conciliação Prévia da CLT. No tema 350 da repercussão 

geral, o Pleno do STF compreendeu a exigibilidade de prévio requerimento administrativo no 

INSS, vista a necessidade de comprovação do interesse de agir para propositura da ação. Nem 

mesmo no âmbito do contencioso administrativo da Justiça Desportiva, a Constituição de 1988 

prevê, no § 2º do art. 217, a impossibilidade de submissão das questões litigiosas posteriormente 

ao Judiciário, desde que concluídas todas suas fases, sob pena de violação ao direito 

fundamental em questão, previsto ainda o prazo máximo de sessenta dias para proferir decisão 

final nessa instância administrativa.534 Em rápido excurso histórico, localizam-se os momentos 

em que foi furtado exame de discussões vertidas na gramática jurídica pelo Estado-Juiz para 

concluí-los autoritários. Mesmo nas questões mais comezinhas desprovidas de maior 

transcendência política já foram subtraídas do controle judicial na tradição brasileira, como se 

depreende dos contenciosos administrativos previstos na Reforma do Judiciário perpetrada pela 

EC 7/1977.535 Por conseguinte, além de pouco efetiva, a medida parece retroceder a esse tipo 

de inspiração, sendo mais uma tentativa de blindagem da cláusula pétrea orçamentária referente 

à dívida pública, agora em face do Poder Judiciário, cujo serviço já não pode ser conformado 

pelo Poder Legislador tanto na fase de elaboração quanto na de execução do orçamento público. 

Apesar da pouca sabedoria desse mecanismo de estabilização das disputas 

intergovernamentais, em consonância com as diretrizes formuladas por esta tese quanto à 

interpretação constitucional, observa-se que os argumentos ventilados nas ADIs e ACOs não 

possuem guarida na ordem jurídica.  

De início, há que se fazer considerações críticas quanto ao não conhecimento de ADI 

ajuizada pela Febrafite. Certamente, a decisão proferida segue jurisprudência restritiva 

remansosa do STF, relacionada à necessidade de demonstração de liame entre os legitimados 

                                                      
534 ARAUJO, Luiz Alberto David. Art. 217. In: CANOTILHO, J. J. Gomes et al (org.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2070-2071. p. 1986. 
535 Arts. 203 e 205 da Constituição da República de 1969. 
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ativos ditos não universais e o objeto questionado, o que se denomina de “pertinência temática” 

da ação. Nesse sentido, a atuação da entidade, cuja defesa institucional volta-se aos interesses 

dos auditores estaduais, já foi obstaculizada em congêneres demandas, seja pela abrangência 

do ato impugnado em representar apenas fração da categoria, v.g. contribuição previdenciária536 

e greve no serviço público,537 seja por ausência de vinculação com o tema, como na ação 

analisada e nos processos acerca do Simples Nacional538 ou de interesse da magistratura,539 

contudo sua legitimidade foi admitida em matéria supracitada de cessão de dívida ativa a 

instituições financeiras e de código estadual de defesa do contribuinte.540 Nesse contexto, 

assumida a afirmação doutrinária de campo que se refere ao direito processual constitucional 

em perspectiva funcional recomenda-se evitar construções jurisprudenciais que afetem 

diretamente o direito fundamental em questão,541 demonstra-se inadequado potencializar a 

categoria da “pertinência temática”, que é apenas outro nome para o requisito processual do 

interesse de agir, sem temperá-la em razão do objetivo precípuo do controle de 

constitucionalidade abstrato, a higidez da ordem constitucional, sob pena de primar a forma em 

detrimento da substância. Quanto a isso, boa doutrina constitucional há muito ressalva a pouca 

técnica representada em restrição pretoriana de legitimidade derivada da própria Constituição 

                                                      
536 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 4.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.10.2020, DJe de 29.10.2020. 
537 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 5.999, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08.06.2020, DJe de 02.10.2020. 
538 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3.910, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 24.05.2019, DJe de 12.06.2019. 
539 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão 58, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.09.2019, DJe de 
07.11.2019. 
540 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.002, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020, DJe de 04.09.2020. 
541 “A adoção desse modelo atende a reclamos de funcionalidade, tornando o processo mais acessível e 
compreensível, vem como de vinculação, evitando construções jurisprudenciais intempestivas ou que afetem 
diretamente o direito material em discussão.” (TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 13. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 332) 
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(art. 103, CR/88),542 porém essa orientação encontrou pouco eco na prática jurisprudencial.543 

Entende-se ser o caso de aplicá-la na espécie, tendo em conta o interesse coletivo de preservar 

a efetividade da Constituição Financeira, ao que convém o STF assumir sua função de guarda 

dessa parcela da ordem constitucional.544 

Superado esse aspecto processual, passa-se a analisar os quatro argumentos aduzidos 

pelo governador requerente. Primeiro, argumenta-se que a lei impugnada representa conduta 

abusiva da União, distorcendo-se o arranjo federativo a ponto de caracterizar um estado de 

sujeição dos entes subnacionais. A despeito das compreendidas disfuncionalidades do 

federalismo financeiro decorrentes de centralização excessiva de poderes e recursos, alegação 

                                                      
542 “A falta de autorização constitucional para que o legislador estabeleça outras limitações ao direito de 
propositura suscita dúvida sobre a correção do entendimento esposado pelo STF. Tendo em cista a natureza 
objetiva do processo de controle abstrato de normas, seria mais ortodoxo que, na espécie, fosse admitida a ação 
direta de inconstitucionalidade independetemente de qualquer juízo sobre a configuração, ou não, de uma relação 
de pertinência. Não se pode olvidar o caráter federativo da composição da República e a inexorável correlação que 
existe entr os Estados. A exigência, neste cso, da relação de pertinência, além de se colocar para além dos limites 
constitucionais, exigiria uma casuística inesgotável ou, por vezes, difícil de demonstrar, fragilizando o caráter 
objetivo do controle de constitucionalidade.” (MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio. Art. 103. In: 
CANOTILHO, J. J. Gomes et al. (coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 
2013, p. 1409-1424. p. 1411) No mesmo sentido: “Cabe analisar, contudo, se é possível compreender o requisito 
da pertinência temática como sinal que, quando ausente, faz surgir ausência de interesse de agir. É certo que o 
interesse de agir está associado à utilidade do provimento jurisdicional reclamado. Porém, a falta de pertinência 
temática jamais excluirá o interesse de agir de alguém que tenha sido definido como deterntor de legitimidade. 
Quando se diz que um legitimado é obrigado a demonstrar a relação de pertinência entre os seus interesses e a 
norma impugnada, existe, bem vistas as coisas, um aprofundamento das exigências, definidas na norma, para a 
configuração da legitimidade. Bem pór isso, especialmente quando a legitimidade é atribuída por norma 
constitucional para a instauração da fiscalização abstrata de norma, a limitação judicial torna-se extremamente 
problemática.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de Constitucionalidade. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2018. p. 1132-1133) 
543 Notável exceção encontra-se no voto condutor da ADI-MC 138, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, 
julgado ainda em 1990: “1. A Constituição Federal, ao conferir legitimidade a entidade de classe de âmbito 
nacional, para propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual (arts. 
103, IX, e 102, I, ‘a’), não limitou expressamente o campo dessa atuação. 
Não esclareceu, por exemplo, que tal propositura só seria possível, quando a lei ou o ato normativo, estadual ou 
federal, envolvesse interesse direto da classe representada pela entidade nacional. 
Não me parece, pois, em princípio, que o intérprete da Constituição deva, necessariamente restringir tal 
legitimidade ativa, quando ela não a limitou.” (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Medida Cautelar 
em Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.002, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 14.02.1990, DJe 
de 16.11.1990, p. 9) 
544 Pela assunção desse papel, notadamente a partir de entendimento pela justiciabilidade em abstrato das normas 
orçamentárias, cf.: SCAFF, Fernando Facury; ROCHA, Francisco Sergio. A trajetória do controle concentrado de 
constitucionalidade do orçamento e sua ultrapassagem como lei formal. Interesse Público, Belo Horizonte, ano 
21, n. 115, p. 55-84, maio/jun. 2019. p. 70-81. CHRISTOPOULOS, Basile Georges Campos. Controle de 
constitucionalidade de normas orçamentárias: o uso de argumentos consequencialistas nas decisões do 
Supremo Tribunal Federal. 2014. Tese (Mestrado em Direito Econômico e Financeiro) – Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014; FONSECA, Rafael Campos Soares da. O orçamento público e suas emergências 
programadas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 111-151. A título de comparação, verificam-se, na experiência 
alemã, os contornos da jurisdição financeira: KLOEPFER, Michael. Finanzverfassungsrecht mit 
Haushaltsverfassungsrecht: ein studienbuch. Munique: Beck, 2014. p. 213-214; VOGEL, Klaus; WALDHOFF, 
Christian. Grundlagen des Finanzverfassugsrechts: sonderausgabe des Bonner Kommentars zum Grundgesetz 
(vorbemerkungen zu Art. 104a bil 115 GG). Heidelberg: Müller, 1999. p. 412-420; PROKISCH, Rainer. Die 
Justiziabilität der Finanzverfassung. Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., 1993. 
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genérica não comporta cognição judicial com seriedade nessa latitude, sob o risco de demitir os 

representantes eleitos e adotar a Justiça como administradora da moral pública no âmbito de 

uma sociedade órfã de autoridade.545  

Segundo, afirma-se afronta ao equilíbrio federativo derivado da isenção das condutas 

do governo federal do controle judicial. Nessa linha, a estreiteza da norma não permite supor 

que a legislação impugnada proclamou o unitarismo no país, pois continua a viger a 

inafastabilidade jurisdicional. Não cabe confundir acesso à Justiça com acesso ao Judiciário, 

uma vez que o primeiro direito fundamental dirige vedação ao Legislador, o qual não pode 

subtrair controvérsia sobre o Direito de potencial apreciação judicial, porquanto há hipóteses 

em que decisão definitiva sobre disputa refoge, por dicção constitucional, ao âmbito do Estado-

Juiz; o próprio conceito de jurisdição não se limita perfeitamente à alçada forense.546 A primeira 

via de solução de conflitos federativos sobre dívida pública é a negociação política dentro da 

arquitetura constitucional. 

Terceiro argumento diz respeito à indisponibilidade do interesse público que obsta 

agente estadual de renunciar a direito que se julga detentor indevidamente surrupiado de sua 

esfera jurídica patrimonial. De saída, demonstra-se tormentoso afirmar a supremacia desse tipo 

de pretensão em relação aos interesses que decorrem do governo das relações privadas,547 sendo 

o repertório jurisprudencial do STF pela natureza jurídica da dívida pública estadual condizente 

a contrato da Administração Pública. Na verdade, nada há de extraordinário em cláusula 

contratual que veicule promessa de não processar (pactum de non petendo).548 Esta se define 

como negócio jurídico processual por meio do qual os convenentes comprometem-se, por um 

prazo ou sob condição, a não ajuizar ações judiciais uns contra os outros. Nada impede que as 

partes promovam medidas extrajudiciais para fazer valer o programa contratual, haja vista que 

                                                      
545 MAUS, Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na “sociedade 
órfã”. Tradução Martonio Lima e Paulo Albuquerque. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 58, p. 183-202, nov. 
2000. p. 185 e 189. 
546 “Discorda-se, aqui, contudo, da posição daqueles que entendem que apenas o Judiciário exerce jurisdição no 
sentido de que ‘toda decisão definitiva sobre uma controvérsia jurídica, só poderia ser exercida pelo Poder 
Judiciário.’ (...) O sentido de jurisdição, portanto, é o de “dizer o Direito’, atividade que é desempenhada não 
apenas pelos órgãos judiciários. Pode-se dizer, pois, que o Judiciário exerce função jurisdicional, mas tem toda 
função jurisdicional é ditada pelo Judiciário.” (TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 13. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 588) 
547 Entre diversos outros, confira-se: ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o “princípio da supremacia do 
interesse público sobre o particular”. In: SARMENTO, Daniel (org.). Interesses públicos versus interesses 
privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
548 A propósito de texto sobre a origem, evolução, admissibilidade e os efeitos do pacto de non petendo: SILVA, 
Paula Costa e. Pactum de non petendo: exclusão convencional do direito de acção e exclusão convencional da 
pretensão material. In: NOGUEIRA, Paulo Henrique; CABRAL, Antonio do Passo. Grandes Temas do Novo 
CPC: negócios processuais. v. 1. t. 1. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 453-490. 
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decorre desse acordo direito subjetivo do promitente de não agir perante o Judiciário.549 

Objetiva-se, a propósito, afastar o litígio para que se possa alcançar solução alternativa a 

determinada disputa, ou seja, “significa dizer que o afastamento do direito de demandar por 

determinado espaço de tempo pode claramente contribuir com o diálogo das partes, tornando 

propícia a obtenção de autocomposição do litígio.”550 A título de não postular, seja na seara 

penal, seja no campo cível, o pacto submete-se, como negócio jurídico, às condições de 

existência, validade e eficácia há muito conhecidas pela doutrina551 e encampadas pela 

jurisprudência do STF.552 Portanto, quanto a esse argumento, não padece de 

inconstitucionalidade a norma impugnada. 

Quarto, alude-se à desproporcionalidade da condição legal para o aditamento contratual, 

uma vez que não converge ao propósito da legislação de melhorar as condições financeiras dos 

Estados-membros e de haver soluções menos lesivas aos direitos processuais dos contratantes. 

De saída, é disputável a assertiva de que o fim último do programa contido na LC 156/2016 

consiste em melhorar, a qualquer custo, as contas públicas estaduais, em face da tríplice função 

da política fiscal do Estado de estabilizar a economia nacional, alocar recursos públicos de 

acordo com prioridades governamentais e exercitar justiça distributiva em relação às riquezas. 

Logo, o resgate federal somente se justifica nesse esquadro de possibilidades de finanças 

públicas e no sistema jurídico em prol da realização concreta de direitos fundamentais. Noutro 

giro, a jurisdição constitucional deve respeitar a escolha legislativa, caso se revele adequada, 

necessária e proporcional em sentido estrito. No vigente quadro disfuncional do federalismo 

financeiro, considerando a experiência recente da judicialização da dívida pública, não se tem 

alternativa testada e igualmente eficaz para atingir o objetivo de pacificação do vínculo 

federativo, ao menos no que tange à macrolitigância financeira. Portanto, não salta aos olhos 

erro de prognose legislativa aferível desde o início, mostrando-se necessária a execução do 

programa legal durante lapso razoável de tempo. 

Sendo assim, não emerge das alegações do governador requerente a suspensão, na 

prática, do acesso ao Judiciário, com especial ênfase ao STF, em matéria de endividamento 

público. Igualmente, não se comunga da premissa de que o estado de periclitância seja tal que 

                                                      
549 CABRAL, Antonio do Passo. Pactum de non petendo: a promessa de não processar no direito brasileiro. 
Revista de Processo, v. 305, p. 17-43, 2020, p. 18-21 e 24-26.. 
550 TRIGO, Alberto Lucas Albuquerque da Costa. Promessa de não processar e de não postular: o pactum de 
non petendo reinterpretado. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 128. 
551 Por todos: AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
552 Com a teorização dos três planos jurídicos e respectivos consectários, refere-se ao voto condutos do HC 127.483 
julgado pelo Pleno do STF: BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus 127483, Rel. Min. 
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.08.2015, DJe de 04.02.2016. 
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se apresenta impossível a realização de efetiva escolha livre dos entes estaduais quanto a 

proceder ou não aditamento contratual, nos moldes previstos pela LC 156/2016. 

3.5.2 Quais requisitos são exigíveis dos estados para ingressarem no Regime de Recuperação 

Fiscal? 

Neste momento, cumpre analisar a ADI 5.789, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, 

a qual foi ajuizada pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais 

(Febrafite) na data de 10 de outubro de 2017. No último dia desse semestre judiciário, o Relator 

adotou o rito do art. 12 da Lei 9868/1999. Informações foram prestadas em fevereiro seguinte 

pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pela Presidência da República. A AGU 

opinou pelo não conhecimento da ação e, caso conhecida, pela sua improcedência. O PGR 

também se manifestou pelo não conhecimento da ação em 19 de dezembro de 2018. Desde 

então, os autos encontravam-se conclusos ao Ministro Relator, até o momento em que ele 

decidiu por extinguir o feito, por ausência de legitimidade ativa do requerente, na data de 30 de 

novembro de 2020. 

Na exordial, os paradigmas constitucionais aludidos pela autora foram o princípio 

federativo e a autonomia dos entes federados, a inafastabilidade jurisdicional e a inviabilidade 

de os estados endividados celebrarem acordos com a União, posto um renitente estado de 

inadimplência que dificulta o pagamento da folha salarial do funcionalismo. Em sede 

preliminar, argumentou que é entidade nacional e possui interesse legítimo no tema, haja vista 

a necessidade dos servidores encarregados da Administração Tributária zelarem pelo 

cumprimento das obrigações tributárias, cujo produto representa a quase totalidade das receitas 

públicas do Estado Fiscal. De saída, sustentou que a forma de cálculo proposta pelo objeto 

impugnado no que tange à atualização das dívidas públicas – capitalização composta dos juros 

– contraria a origem e a razão de ser do processo de renegociação das dívidas, à luz do que 

decidido pelo STF no MS 34.023. Em sua leitura desse ciclo de litigância, sustentou que em 

nenhum momento os governadores dos estados ajustaram com a União renunciar a essa 

pretensão jurídica quanto à metodologia do cálculo, bem como também não concordaram em 

serem privados de acessar o Judiciário para discutir seus direitos quanto à dívida pública 

federativa. Na verdade, sob o pretexto de impor uma condição de acesso e permanência no 

RRF, sobretudo a desistência das ações judiciais que versem sobre dívida pública dos Estados-

membros, a União teria incorrido em inconstitucionalidade. Ademais, as exigências contidas 

nos arts. 2º, § 1º, 8º, I a XII, da LC 159/2017, seriam atentatórias ao pacto federativo. Por fim, 
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pediu, além de medida cautelar, que o STF declarasse a inconstitucionalidade dos dispositivos 

citados e do art. 13 da legislação impugnada. 

Nas informações, o Senado Federal apontou a ilegitimidade ativa da autora e, quanto ao 

mérito, que a lei complementar resulta da vontade da federação, não cabendo supor 

desconsideração da autonomia das unidades federadas na hipótese, tendo em conta a 

consideração, no processo legislativo, dos interesses locais por meio da negociação política e 

da realização de controle preventivo de constitucionalidade na CCJ.  

Por seu turno, além do defeito processual, a Presidência da República construiu 

argumento sobre o funcionamento desse regime fiscal, que se pautaria em três pilares: o 

diagnóstico da situação de desequilíbrio financeiro, a implementação de suas medidas por leis 

locais e o detalhamento dessas ações com impactos e prazos esperados. Para ganhar acesso às 

prerrogativas financeiras e fiscais da lei, o Estado beneficiado deveria fundamentar sua escolha, 

a qual seria eminentemente facultativa e excepcional. Ademais, o respeito à autonomia dos 

entes estaduais restaria observado em todas as etapas do RRF, a começar pela possibilidade de 

o ente promover outras reformas institucionais e medidas emergenciais para superar sua crise 

fiscal, tudo em observância ao princípio da fidelidade à federação. Indicou, ainda, a 

imprescindibilidade das contrapartidas, justificada até pela transcendência do interesse nacional 

em corrigir o desequilíbrio financeiro dos Estados, assim como a incompatibilidade do RRF 

com a persistência na litigância.  

A Advogada-Geral da União aportou no mérito argumentos sobre a possibilidade efetiva 

de auxílio aos estados pelas medidas de redução extraordinária integral das prestações relativas 

aos contratos da dívida, suspensão temporária da aplicação de alguns dispositivos da LRF e 

concessão pela União de garantias a novas operações de crédito. Competiria a cada ente político 

decidir por aderir ou não ao RRF, com esteio em sua conjuntura orçamentária. Protestou contra 

a pretensão autoral que corresponderia, por via judicial, à imposição ao governo federal do 

dever de renegociar as dívidas estaduais, independentemente da prestação de contrapartidas 

administrativo-financeiras. Nesse sentido, aludiu que também a União estaria enfrentando 

dificuldades fiscais. A seu ver, a impossibilidade de manutenção de litígios federativos a 

respeito da dívida pública estadual decorreria, na verdade, do reconhecimento pelo Estado de 

saldo devedor em esfera administrativa. Daí faleceria na espécie interesse de agir caso calcado 

na boa-fé contratual. Por sua vez, a Procuradora-Geral da República centrou sua argumentação 

precipuamente na ausência dos pressupostos processuais da ADI. 

Em seara de exame crítico, entende-se forçoso reconhecer que o repertório 

jurisprudencial do STF recomenda o não conhecimento da ação, seja pela representação parcial 
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da categoria, seja pela ausência de liame entre os objetivos institucionais da autora e a questão 

debatida. Quanto ao aspecto processual, uma crítica que se reputa devida diz respeito ao tempo 

dispendido desde o ajuizamento da ADI, em outubro de 2017, até o reconhecimento da 

inviabilidade do conhecimento do mérito da demanda, três anos depois. Na verdade, percebe-

se injustificada diferença temporal entre o resultado deste processo e o da já analisada ADI 

5.757, também de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ajuizada pela Febrafite, na qual se 

questionou a LC 156/2016. Isso porque ambas as decisões foram tomadas no mesmo dia, 19 de 

dezembro de 2017, pelo mesmo Ministro Relator, contudo na ADI 5.789, ora examinada, 

entendeu pela instrução processual de acordo com o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e, na ADI 

5.757, posicionou-se pelo não conhecimento da ação. Sendo assim, em tudo pensa-se serem 

recomendáveis idênticos resultados nas ações diretas, ao mesmo tempo, sob pena de incorrer 

em tratamento processual não isonômico em relação a um único litigante. 

Superado esse aspecto, o conteúdo da controvérsia proposta pelo requerente não provê 

discussões distintas das que já feitas e respondidas no curso deste capítulo, com maior ou menor 

profundidade, pelo STF, submetidas, por sua vez, a exame crítico nesta tese. Pode-se, a 

propósito, conjecturar que a falta de clareza nos posicionamentos mais recentes do Tribunal 

representa, na melhor das hipóteses, incentivo para propor novamente dúvidas sobre questões 

constitucionais por parte dos legitimados a acionar a justiça constitucional. Como exemplo, 

cita-se a pretensão originada no mandado de segurança do Estado de Santa Catarina referente à 

forma de capitalização, simples ou composta, dos juros contratuais pactuados entre a União e 

os Estados. Dito de forma direta, o padrão institucional do STF em chamar atenção a uma 

situação fiscal crítica por parte dos governos estaduais, com suspensão dos feitos em um ciclo 

de litigância acerca da dívida pública federativa para que os contratantes encaminhassem uma 

autocomposição engendrada por leis do Congresso Nacional, culminando em prejuízo das 

demandas intentadas e suspensas, termina por impedir que a Corte se manifeste de forma 

definitiva sobre uma controvérsia constitucional, estabilizando, pelo exercício da jurisdição, as 

expectativas sociais das lideranças políticas e das Fazendas Públicas. Um dos malefícios desse 

padrão de comportamento diz respeito ao não fechamento de cadeias argumentativas em seara 

litigiosa, o que pode ser explorado por litigantes insatisfeitos com o acordo federativo logrado, 

como ocorreu no presente caso. A esse respeito, defende-se que a insistência na postura litigiosa 

se demonstra inconsequente, além de não fazer bem ao vínculo constitucional. 
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3.5.3 Crítica global à quarta versão narrativa 

“Convém enfatizar que a manutenção e a preservação do 
Estado Constitucional de Direito é poder-dever comum 
aos três Poderes, a ser exercido e exaurido no âmbito das 
suas correspondentes atividades, no seu devido tempo e 
segundo seus métodos e sua pauta.”553 

(Teori Albino Zavascki) 

Em fecho a esta seção, reputa-se pertinente formular algumas considerações críticas à 

própria compreensão do STF como árbitro judicial da federação e, por consequência, à imagem 

transmitida aos demais atores relevantes na judicialização da dívida pública federativa. A 

primeira delas consiste na falta de clareza a respeito dos argumentos passíveis de apreciação 

pela jurisdição constitucional, na forma da gramática jurídica. Nas lógicas político-regional, 

jurídico-fazendária ou técnico-econômica dos agentes públicos ligados à dívida pública 

federativa, sejam proponentes ou não dos litígios, essa ausência de sistematicidade 

jurisprudencial dá azo a ilações típicas de quem é parte, v.g. o Tribunal decide sistematicamente 

em favor do polo processual adversário, pauta-se em critérios de conveniência ou 

discricionariedade política ao decidir as contendas federativas,  não preserva seus próprios 

precedentes de maneira estável, íntegra e coerente, estimula o comportamento fiscal 

irresponsável da parte adversarial. Nesse sentido, o STF, como Tribunal da Federação, perde 

capital reputacional, ao permitir que lhe seja imputado comportamento parcial ao sabor das 

conjunturas políticas e econômicas e de quem ganha ou perde em casos concretos. Defende-se, 

a propósito, uma vez mais, a adoção, por parte da Corte, de uma postura minimalista racional, 

tal como esposada no primeiro capítulo desta tese, na condição de alternativa plausível em 

reação a esse dilema intrínseco à judicialização do federalismo fiscal. 

Crítica seguinte diz respeito às pactuações incidentais entre os governadores e as 

autoridades econômicas federais, os quais não se desarmam por decorrência da 

autocomposição, mas tão somente aceitam renegociar incidentalmente para que o pacto 

federativo sobreviva até a próxima crise política ou fiscal. Nesse sentido, não se mostra crível 

uma cessação próxima da necessidade de intervenção judicial por parte do STF nessa temática 

litigiosa.  Em suma, acredita-se ser necessário um diálogo permanente entre as lideranças 

públicas com a finalidade de transladar a questão da dívida pública federativa desde uma 
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dimensão crítica da política de governo e de ciclos eleitorais para uma espacialidade 

estruturante e constituinte atinente ao Estado federal brasileiro.  

Igualmente, em nossa leitura, a proposta do Poder Estado Federal acolhida pelo 

Congresso Nacional na LC 178/2021 transborda da margem de livre conformação do Legislador 

ordinário e da disponibilidade do direito de ação pelas partes contratantes. Isso porque resta 

vedada a propositura de ação judicial para discutir a dívida pública federativa e seus contratos 

no curso dos nove anos de RRF (art. 8º, XV, LC 159/2017, com redação dada pela LC 

178/2021) e esse ajuizamento autoriza a extinção do regime, em forma regulamentada pelo 

Presidente da República (art. 13, II, LC 159/2017, com redação dada pela LC 178/2021). 

Ademais, a extinção por esse motivo veda a concessão de garantias pela União ao Estado por 

cinco anos, tirante a hipótese de calamidade pública em consonância ao art. 65 da LRF. Por 

tudo isso, entende-se ser muito provável que os governadores ou demais legitimados em 

controle abstrato de constitucionalidade questionem a constitucionalidade dessas normas e 

obtenham êxito nesse ato junto ao STF, tendo em vista o que já assentado pela Corte em relação 

à incidência das garantias processuais do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, porquanto, para além de uma liberalidade em dispor, em concreto, sobre o direito de 

ação, o caráter punitivo dos dispositivos não parece em conformidade com a normatividade 

constitucional, à luz da mencionada base constitucional do processo civil, da inafastabilidade 

jurisdicional e do acesso à Justiça federativa ou constitucional.  

De novo, argumenta-se que tende a produzir, na prática institucional, melhores 

resultados uma redução da participação do STF no tema da dívida pública federativa pela via 

da abnegação gerida pelo próprio Tribunal, colocando-se na posição de regulador sucessivo a 

ser acionado no caso de falhas estruturais, desde que percebido o robustecimento da 

institucionalidade das regras e órgãos fiscais e, por consequência, a equidade das relações 

federativas relacionadas ao crédito público.  

  



426 

426 

3.6 Ordenação fiscal da federação em tempos excepcionais 

“A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça 
real e iminente, que irá extenuar a capacidade 
operacional do sistema público de saúde, com 
consequências desastrosas para a população, caso não 
sejam adotadas medidas de efeito imediato.”554 

(Alexandre de Moraes) 

O crédito público demonstrou, mais uma vez, ser a fonte precípua de financiamento do 

Estado quando presentes emergências constitucionais. Nesse sentido, cumpre-se aprimorar o 

desenho de seu uso em face de crises sociais e econômicas urgentes e imprevisíveis, mas 

recorrentes na tradição constitucional brasileira, desde desastres naturais à política externa. A 

propósito, Bruce Ackerman propugna por um desenho autoconsciente de um regime 

constitucional previamente construído e voltado a combater a excepcionalidade como a melhor 

alternativa institucional para prevenir destruições permanentes das liberdades dos cidadãos, em 

razão de um ciclo político movido por pânico social. Em resumo, concebe a imperatividade de 

robusto sistema político de freios e contrapesos à prova de crises econômicas, com o fito de 

apresentar respostas efetivas do poder público no curto prazo, mas que não redunde em uma 

forma de governar que se legitime em exceção permanente.555 

A despeito de a história sobre o combate à pandemia do Covid-19 e seus múltiplos 

impactos sociais e econômicos persistirem como um problema constitucional em aberto, é certo 

que um dos primeiros sacrificados nessa emergência em especial foi o adimplemento das 

parcelas mensais referentes ao contrato de refinanciamento das dívidas públicas estaduais 

perante a União. Os atores políticos relevantes compreenderam necessário suspendê-las, de 

maneira a liberar espaço fiscal para que os governos estaduais desenvolvessem ações e 

programas dirigidos a amenizar a calamidade pública. 

Na seara que se circunscreve esta pesquisa, importa o recurso à judicialização do tema 

no âmbito do STF, por iniciativa dos governadores de Estados, dado o impasse político entre 

esses e o Presidente da República a respeito das melhores decisões políticas e éticas relativas 

ao enfrentamento da pandemia, quando a Organização Mundial de Saúde elevou o estado da 

contaminação do vírus à pandemia, em 11 de março de 2020. Nesse contexto, a resposta célere 
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do Tribunal veio na forma de decisões concessivas de liminares em atenção ao pleito dos Chefes 

do Executivo estadual. Com isso, evitou o agravamento das discordâncias intergovernamentais, 

sob o risco de cair em situação de bloqueio mútuo entre os detentores de poder, em um “beco 

sem saída” impassível de resolução por meios constitucionais previamente construídos. Nesse 

sentido, não se chegou ao ponto de a ausência de colaboração entre agentes públicos na 

formação da vontade global do Estado federal terminar por gerar uma crise institucional, a ser 

resolvida, talvez, mediante uma ruptura da tessitura constitucional,  a partir de expedientes 

como a ilegalidade, força ou revolução.556 

Em síntese, essa crise social pôs em xeque a força normativa da Constituição de 1988 e 

seus respectivos mecanismos de solução de conflitos na função de marco institucional de 

equilíbrio, em torno do qual as estratégias descentralizadas de todas as forças, grupos e atores 

políticos agiram nesse evento, sem a possibilidade de qualquer um deles intentar implantar um 

projeto hegemônico, em prejuízo do regime democrático.557 Por conseguinte, foi possível 

constatar a resiliência da ordem constitucional. 

Feita essa contextualização, importa examinar nesta seção o epifenômeno da 

macrolitigância financeira relativa à dívida pública federativa, traduzida, em razão desse 

evento, em três ordens de controvérsias. A uma, praticamente todos os estados federados 

deduziram, perante o STF, conflitos federativos em face da União, com a finalidade de 

suspenderem a exigibilidade das parcelas mensais das próprias dívidas públicas. A duas, a 

Presidência da República moveu ação direta em face da LRF visando à relativização de suas 

constrições financeiras e orçamentárias durante a calamidade pública decretada pelo Congresso 

Nacional. Nesse ensejo, o governador do Acre também moveu o mesmo instrumento com 

pedido ainda mais amplo. A três, houve sucessivos questionamentos, em sede de ADIs, da LC 

173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-

VoV-2 (Covid-19) e alterou a LRF. Com base nesses três tópicos, o itinerário desta seção será 

desenvolvido. 
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3.6.1 É viável a suspensão da dívida pública federativa para canalizar recursos para o 

enfrentamento de calamidade pública nacional? 

O conjunto de ações cíveis originárias que veicularam pretensões dos entes estaduais de 

verem-se temporariamente livres dos compromissos de amortização das dívidas refinanciadas 

foi todo distribuído para o Ministro Alexandre de Moraes,  em razão de prevenção, suscitada 

pelo Estado de São Paulo, atinente à ACO 3325, ajuizada pelo Estado de Alagoas em dezembro 

de 2019, a qual se insurgia, na verdade, contra a negativa da Secretaria do Tesouro Nacional 

em prestar garantia em operações de crédito de interesse do autor. Nessa sede, apresentou-se 

discordância quanto ao parecer da autoridade econômica sobre a forma de cálculo do teto de 

gastos estadual, conforme previsão do art. 4º da LC 156/2016. Em seguida, a unicidade da 

relatoria justificou-se pela conveniência manifesta de condução uniforme das múltiplas 

demandas pelo mesmo Relator, conforme previsto no art. 55, § 3º, do CPC, e no art. 127 do 

RISTF. 

Protocolada em 22 de março de 2020, quatro dias após a promulgação do Decreto 

Legislativo 6/2020 do Congresso Nacional, que reconhecera a ocorrência de calamidade 

pública de escopo nacional, a ACO 3363, de autoria do Estado de São Paulo, no mesmo dia, 

teve tutela liminar deferida pelo Relator. No começo de abril, houve nova decisão interlocutória 

com vistas a tornar sem efeito ato da STN em que se suspendeu a Classificação da Capacidade 

de Pagamento (CAPAG) do ente paulista, com rebaixamento da nota. Igualmente, no curso da 

instrução processual, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a prestação de informação 

sobre as ações governamentais assumidas pelos governos estaduais, com o uso da verba pública 

inicialmente destinada às parcelas da dívida federativa. Na data de 27 de abril desse ano, 

realizou-se audiência virtual de conciliação, em cujo termo consta a presença do Relator e do 

Ministro Presidente, Dias Toffoli, assim como a participação dos governadores dos estados de 

SP, BA, MA, PR, PB, PE, SC, MS, AC, PA, AL, ES, AM, RO, RN, MT, SE, TO e do Distrito 

Federal, acompanhados, por vezes, do PGE e do Secretário de Fazenda, do AGU e do PGFN 

em presentação da União, e de representantes jurídicos do Banco do Brasil, da CEF e do 

BNDES, além do Vice-PGR. Nesse ato, o Ministro Alexandre de Moraes destacou a 

necessidade de construir-se uma solução para a ausência de recursos orçamentários destinadas 

ao combate à pandemia, inspirada no federalismo cooperativo, esclarecendo que a ordem 

judicial representava uma suspensão momentânea, e não um perdão de dívida pública, o que 

tornava imprescindível pensar sobre uma forma de compensação dos valores. Ademais, foi 

fixado prazo para a realização de tratativas conciliatórias entre os litigantes. Em 1º de junho de 
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2020, o Relator homologou o pedido de desistência do autor, devido à entrada em vigor da LC 

173/2020, ao que dispensou a condenação de honorários sucumbenciais pela excepcionalidade 

do momento. No mesmo dia, a decisão transitou em julgado. 

Cumpre registrar que ações congêneres foram aviadas por outros estados federados,558 

as quais receberam decisões e tramitação em tudo semelhantes, tendo havido, contudo, nesse 

contexto, entes que entenderam necessário o ajuizamento de até quatro demandas – Bahia e 

Rondônia. Isso possibilita fixar atenção precipuamente no caso do Estado de São Paulo, a título 

de exemplificação do ciclo de litigância observado. 

Na exordial, a Fazenda paulista reconstruiu o histórico de sua dívida pública com a 

União para noticiar o adimplemento mensal de parcela próxima de R$ 1,2 bilhão, totalizando 

quase R$ 15 bilhões ao ano. Assim, justificou a necessidade de suspensão temporária dessa 

obrigação, por conta do crescimento acentuado dos gastos na área de saúde pública e da perda 

de arrecadação na ordem de R$ 10 bilhões, justamente por conta da frustação das receitas do 

ICMS. Logo, em sua compreensão, se avizinharia situação caótica nas finanças estaduais. Com 

a tutela de urgência antecedente, a Fazenda paulista almejava obstar a aplicação dos 

consectários contratuais do inadimplemento do contrato de confissão, assunção e financiamento 

de dívida firmado entre autor e ré, haja vista o vencimento de parcela no dia seguinte ao do 

ajuizamento. Fundamentou a plausibilidade de seu pleito na cláusula rebus sic stantibus, nos 

termos do art. 478 do Código Civil, em razão da exclusão da responsabilidade do devedor diante 

de causas extraordinárias e imprevisíveis. Noticiou suas ações governamentais contra a 

propagação do coronavírus, o impacto da pandemia na atividade econômica e, por 

consequência, na arrecadação tributária. Considerou que o art. 65 da LRF compõe um “direito 

de crise”, cuja regra é a suspensão da aplicação de normas editadas para tempos de normalidade, 

sustentando que a União é o único ente federativo com capacidade real de endividamento 

público, por não se sujeitar a limite senatorial – devido a patente omissão deste órgão em 

normatizar a questão – e por ser emissora de moeda, além de contar com uma base arrecadatória, 

menos focada no consumo, o que lhe permitiria ser menos impactada pela pandemia. 

O Ministro Alexandre de Moraes deu razão ao Estado de São Paulo em juízo 

preambular. Destacou que a Constituição prevê princípios informadores e regras de 

competência voltadas à proteção da saúde pública como consequência imediata da dignidade 

                                                      
558 Citamos, exemplificativamente, as ACOs 3365 (BA), 3366 (MA), 3367 (PR), 3368 (PB), 3369 (PE), 3370 (SC), 
3371 (MS), 3372 (AC), 3373 (PA), 3374 (AL), 3375 (ES), 3376 (AM), 3377 (RO), 3378 (RN), 3379 (MT), 3380 
(SE), 3381 (BA), 3382 (MT), 3383 (RO), 3384 (SC), 3387 (TO), 3389 (RN), 3390 (DF), 3391 (BA), 3394 (TO), 
3400 (RO), 3401 (RO), 3403 (SC) e 3405 (BA). 
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da pessoa humana e da promoção do bem-estar. Ademais, em seu modo de ver, a gravidade da 

emergência sanitária exigiria das autoridades brasileiras de todos níveis governamentais o 

compromisso com esses fins, porquanto a Covid-19 seria uma ameaça real e iminente, capaz de 

extenuar a capacidade operacional do SUS, com consequências sérias para a população, se não 

adotadas medidas estatais imediatas. Por isso, julgou plausível, em consonância com o princípio 

da razoabilidade, o argumento do Estado paulista de que estaria temporariamente incapacitado 

de cumprir o contrato de refinanciamento da dívida federativa. Igualmente, a finalidade de 

proteção da vida e da saúde pública dos brasileiros que vivem em São Paulo ganhou primazia 

em relação a eventuais preocupações orçamentárias. Enfim, com ordem de abstenção dirigida 

à União, suspendeu o pagamento das parcelas por 180 dias e determinou que os valores 

originariamente afetados para esse fim fossem necessariamente aplicados em ações de 

prevenção, contenção, combate e mitigação da pandemia de Covid-19. 

Interessa também a contestação apresentada pela Fazenda Nacional. Em preliminar, 

impugnou o valor da causa, sob o fundamento de  que não se buscara na ACO a revisão ou 

rescisão contratual, ou mesmo uma isenção de pagamento, mas sim uma suspensão temporária 

da obrigação de adimplemento contratual, logo o conteúdo econômico do litígio seria o custo 

de oportunidade da não adoção das medidas de combate à pandemia, e não o montante da 

parcela mensal.  

Ademais, reconstruiu o histórico de auxílios federais aos estados via crédito público, o 

qual, em relação ao Estado-autor, representou a assunção de R$ 50,4 bilhões e subsídio inicial 

no valor de R$ 3,8 bilhões, por força da Lei 9.496/1997. Posteriormente, com a LC 148/2014, 

houve novo desconto no estoque, na ordem de R$ 17,2 bilhões, e redução de R$ 116,6 milhões 

na prestação mensal. Enfim, no contexto da LC 156/2017, as regras dessa renegociação 

implicaram para a União custo de R$ 14,5 bilhões. Com fulcro nas noções de equilíbrio e de 

sustentabilidade fiscal, aludiu que não seria viável considerar de pouca monta a assistência 

financeira federal, além de apresentar-se naquele momento disposta, por intermédio da STN, a 

discutir e eventualmente apoiar financeiramente as ações estaduais de combate à Covid-19. 

Sustentou que a Fazenda pública paulista não comprovou a impossibilidade de pagamento das 

parcelas do contrato da dívida, bem como pretendeu mostrar que as dificuldades financeiras 

apresentadas pelo ente estadual decorreram de gestão administrativo-financeira inadequada 

referente a despesas com pessoal e custeio, e não de gastos extraordinários na área da saúde ou 

de reação aos efeitos de uma queda arrecadatória. Além disso, argumentou que a 

disponibilidade de caixa da unidade estadual, na ordem de R$ 26 bilhões – comprometida com 
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obrigações de curto prazo em apenas R$ 17 bilhões –, era suficiente para absorver os impactos 

negativos da emergência sanitária.  

Sustentou, ainda, a prematuridade da judicialização do tema, o que impossibilitou a 

realização de diálogos e negociações intergovernamentais de novos auxílios federais, tendo em 

conta a necessidade de considerá-los globalmente. Sendo assim, não haveria plausibilidade do 

direito alegado na espécie, porque a União prestou todo o suporte ao Estado de São Paulo para 

solucionar seus problemas fiscais, ou seja, a situação financeira do ente estadual não justificaria 

a suspensão do contrato da dívida federativa. Ainda nesse tópico, alegou a inexistência de 

amparo fático-normativo para aplicação da teoria da imprevisão, tendo em vista a circunstância 

de que a distribuição dos ônus econômicos decorrentes da pandemia entre os entes federativos 

não estaria naquele momento clara.  

Além disso, em sua leitura, o princípio da separação dos poderes imporia ao Judiciário 

dever de deferência aos Poderes eleitos, de maneira a acatar o que restar politicamente pactuado 

pelas lideranças públicas. Noutro giro, o requisito do periculum in mora também não estaria 

configurado, porquanto a constituição em mora do Estado-membro dependeria de interpelação 

judicial ou extrajudicial, o que não havia acontecido.  

Quanto à própria situação fiscal, a União rechaçou condição de ser a unidade 

constituinte em melhor situação para  arcar com o endividamento público necessário, porque, 

do lado das receitas, a base tributária brasileira seria bastante descentralizada e a arrecadação 

federal havia sido mais afetada que a dos entes subnacionais e, do lado do crédito, sua 

capacidade de contrair dívida seria limitada, uma vez que as pressões por seu incremento 

impactam no risco soberano do país e de haver significativas dúvidas sobre a sustentabilidade 

desse expediente, dado que o financiamento estatal por dívida mobiliária é aceitável até certo 

ponto, momento em que torna-se necessário recorrer à emissão de moeda, gerando em seguida 

inflação.  

Trouxe novamente os argumentos de que (i) o endividamento federal afeta a condição 

econômica do país no cenário internacional e (ii) é suportado por toda sociedade brasileira, em 

prejuízo dos entes pouco endividados, mostrando-se necessário, para o fortalecimento do pacto 

federativo, que cada unidade constituinte financie, por conta própria, suas ações 

governamentais e arque com suas responsabilidades constitucionais, assim como (iii) rememora 

que o mecanismo de execução extrajudicial das garantias contratuais possui assento 

constitucional e sua legitimidade já foi chancelada pela Corte.  

Ao seu modo de ver, a condição de Tribunal da Federação do STF exigiria uma 

perspectiva global e abrangente do federalismo fiscal pátrio para resguardar o equilíbrio 



432 

432 

federativo, transcendendo a lógica individualista inerente a cada caso concreto. Essa premissa 

seria necessária para avaliar a estimativa financeira de que, somente por força das liminares 

concedidas nessa questão, a União deixaria de receber quase R$ 9 bilhões, sem considerar os 

efeitos das tutelas provisórias anteriormente concedidas em relação aos estados de Goiás, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro, os quais buscaram o STF por não 

serem elegíveis ao RRF na dicção originária da LC 159/2017.  

Então, a judicialização da dívida pública e a respectiva atuação do Tribunal estariam por 

concorrer para um grave desequilíbrio fiscal do governo federal. Entendeu, ainda, importante 

informar ao juízo sobre as medidas por si adotadas para o combate  ao Covid-19, conforme 

dados já prestados alhures, na ADPF 672, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes e 

movida pelo Conselho Federal da OAB,559 perfazendo a significância econômica de R$ 133,4 

bilhões.  

Enfim, aludiu que a procedência das ações em comento impossibilitaria a adoção, por 

parte da União, de uma estratégia coordenada de combate eficiente à pandemia. 

Em segunda decisão monocrática, o Relator julgou evidente que a União descumpriu a 

primeira cautelar deferida, a qual havia determinado obrigação de não fazer de qualquer ato em 

desfavor do autor, como consequência do inadimplemento das parcelas contratuais. Nessa 

linha, a suspensão da CAPAG e, por conseguinte, o rebaixamento da Nota CAPAG do Estado 

de São Paulo, o que repercutiria no acesso ao crédito interno e externo por parte do ente 

estadual, teria afrontado os termos do que decidido previamente pelo Ministro Alexandre de 

Moraes.  

Instado a reconsiderar sua decisão pela União, a qual sustentou a validade da 

metodologia de cálculo (composta dos indicadores endividamento, poupança corrente e índice 

de liquidez) que fundamentou a revisão da CAPAG do Estado de São Paulo, dado que este 

estaria em situação de franca deterioração fiscal, o Ministro Alexandre de Moraes reiterou seu 

entendimento e explicou que o rebaixamento se deu em razão de prospecções dentro de uma 

estimativa apresentada perante o cenário de pandemia. Logo, a utilização das verbas 

inicialmente destinadas ao serviço da dívida em ações de saúde não alterou a situação fiscal do 

autor, bem como não pode ser considerada como risco de crédito experimentado pela União. 

Ressaltou, por fim, que a estimativa de dificuldade fiscal apresentada pelo Estado paulista pode 

                                                      
559 Registra-se que esta ADPF foi julgada parcialmente procedente em 13 de outubro de 2020 para assegurar a 
efetiva observância da repartição constitucional de competências legislativas e administrativas, notadamente 
garantir o exercício da competência concorrente dos entes federativos em matéria de medidas restritivas voltadas 
a combater a pandemia. 
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ser alterada por medidas informadas pelo princípio da cooperação federativa, a saber, um pacote 

de auxílio federal aos estados e municípios. 

Colorido esse panorama processual, cumpre-se esboçar análise sobre os aspectos mais 

sobressalentes ou inéditos desses feitos. De saída, demonstrou-se interessante a decisão da 

Presidência do STF de concentrar a distribuição das demandas correlatas em único Ministro, ao 

contrário do que se passou com os mandados de segurança anteriores e o que rotineiramente 

ocorre nas ações cíveis originárias, em razão da conveniência do julgamento conjunto dos 

processos, sob mesma relatoria. Outro destaque foi a presença do Ministro Presidente em sede 

de audiência de conciliação, a qual pode ser interpretada como apoio à condução do Relator e 

consideração de sua parte da relevância do tema federativo na agenda do STF.  

No entanto, crítica processual pode ser feita quanto ao acolhimento da proposta de 

distribuição por prevenção feita pelo Estado-autor, porquanto não há liame entre a causa 

apontada e a ACO em questão, de maneira a indicar falta de observância do princípio do juiz 

natural na espécie. Do mesmo modo, a decisão colegiada, ainda que de simples referendo, era 

de todo recomendável, em face da dimensão republicana e federativa que assumiu a questão 

controvertida, como se depreende da atenção que lhe foi conferida pela imprensa, por mercados 

econômicos e agentes políticos. Ademais, torna-se dificultoso extrair a posição institucional do 

Tribunal com base unicamente nas decisões monocráticas, seguidas por extinção do feito 

também monocraticamente. 

Igualmente, a participação do STF no novo ciclo de repactuação das dívidas públicas 

estaduais em contexto emergencial pode ser caracterizada como artificial, porquanto teve início 

e fim bem delimitados, entre março e junho de 2020. A nosso ver, essa experiência tende a 

preservar a legitimidade federativa da Corte e gera maior segurança jurídica nas relações 

financeiras intergovernamentais, caso comparada com o que observado nas demandas ainda em 

aberto ou com as que tramitaram por duas décadas até encontrar desfecho. Por evidente, melhor 

seria que os mandatários federais e estaduais tivessem esboçado espontaneamente e a tempo, 

via política ordinária, soluções cooperativas ao enfrentamento coordenado e uniforme dos 

impactos sociais e econômicos gerados por situação pandêmica. 

Noutro giro, a intervenção judicial nesse processo de redimensionamento da ordenação 

financeira da federação ganhou conotação pontual, apesar de as tutelas terem sido reiteradas no 

curso das diversas ACOs, principalmente tendo em vista a quantidade de manifestações, o 

tempo de resposta e o desenvolvimento argumentativo da fundamentação.  

Quanto ao último ponto, as decisões apresentaram fundamentação genérica e sucinta, 

reconhecendo unicamente a gravidade do problema e a primazia da proteção à vida e à saúde 



434 

434 

pública em confronto com os interesses econômicos e patrimoniais dos níveis governamentais 

expressos nos contratos. Sendo assim, o Relator optou por não embarcar na complexidade e 

abrangência do debate proposto pela União mediante contestação, bem como não se deteve nos 

subsídios numéricos e fáticos aportados pelas partes processuais, mesmo no tocante à 

controvérsia incidental a respeito do rebaixamento de nota do rating dos Estados, resultante de 

aplicação de metodologia de cálculo prevista em portaria do Ministério da Economia que 

considera indicadores econômicos relativos ao endividamento, poupança corrente e liquidez.  

De um lado, a tutela jurisdicional mostrou-se suficiente para produzir os desejados 

efeitos políticos no sistema federal, de outro, no entanto, não expressou balizas jurisprudenciais 

ao comportamento dos entes constituintes, cujas visões sobre os fatos e o direito tendem a 

aparecer na primeira oportunidade de continuação da judicialização da dívida pública estadual. 

Essa omissão pode representar uma legítima compreensão constitucional da Corte acerca de 

seu papel na federação, contudo não foi vocalizada, tampouco submetida ao exame do Plenário, 

por isso o desempenho institucional do STF peca pela falta de transparência e definição 

comunicacional, permitindo o acesso ao Tribunal das mesmas teses em bases pouco hialinas 

futuramente. 

Tópico digno de nota diz respeito ao princípio da sustentabilidade fiscal, pois houve 

aqui recurso argumentativo explícito a seu conteúdo econômico por parte da União, ao alegar 

a existência de limitação ao expediente de endividamento público, notadamente por meio de 

dívida mobiliária, a partir do qual se torna inexorável a emissão monetária pelo governo central. 

Por seu turno, mostra-se curiosa a referência do Estado de São Paulo a um “direito de crise” 

previamente positivado, firme no art. 65 da LRF, porquanto o componente federador da 

sustentabilidade, que assume preocupações não só orçamentárias, mas também econômicas, 

ecológicas e sociais, demonstra-se tanto na determinação do grau de compatibilidade da dívida 

pública com o arcabouço normativo sustentável – que se baseia, ao ver de Canotilho, na fórmula 

de que o endividamento público será sustentável quando aos encargos sobre as gerações futuras 

corresponderem iguais vantagens para as presentes gerações –, quanto na criação das 

instituições democrático-parlamentares.560  

Desse conjunto de razões extrai-se a importância de melhor reflexão doutrinária e 

jurisprudencial sobre a forma jurídica da crise econômica e fiscal, apostando-se no princípio da 

                                                      
560 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Sustentabilidade: um romance de cultura e de ciência para reforçar a 
sustentabilidade democrática. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. 88, 
t. 1, p. 1-11, 2012. p. 10-11. 
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sustentabilidade como ferramenta para sua construção em moldes constitucionais e como guia 

na tomada de decisões do Estado federal. 

3.6.2 É possível flexibilizar a disciplina fiscal da LRF em contexto extraordinário? 

Os impactos sociais e econômicos que derivaram de calamidade pública reconhecida 

nacionalmente pelo Congresso Nacional em razão da Covid-19 mostraram a necessidade de o 

Estado possuir instrumentos financeiros mais céleres e robustos quando comparados à 

disciplina fiscal prevista na LRF. Nesse contexto, visto em conjunto com as normas 

constitucionais e legais vocacionadas ao controle do endividamento público, mostrou-se 

imperativa uma reforma constitucional formal para instituir um regime fiscal extraordinário. 

No curto prazo, coube à União endividar-se  a fim de colher recursos suficientes para combater 

a situação emergencial em todo território nacional. A resultante foi um orçamento público 

propositadamente desequilibrado. 

Com a finalidade de gerar maior segurança jurídica às autoridades econômicas federais, 

o Presidente da República ajuizou a ADI 6.357, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, 

que visou conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 14, 16, 17 e 24 da LRF e 

114, caput e §1 4, da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União referente ao exercício de 2020. 

Nesse sentido, o autor alegou a excepcionalidade do pleito, por decorrência da pandemia 

sanitária, sendo imprescindível certa relativização das constrições por adequação orçamentária, 

em face da celeridade decisória exigida no cenário. Assim, cingiu seu pedido a afastar as 

limitações financeiras incidentes sobre as despesas de caráter continuado, incluídas aquelas 

voltadas à seguridade social, e as renúncias de receitas, no tocante à criação e à expansão de 

programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade pública 

reconhecida pelo Congresso Nacional. 

Em resumo do andamento processual, o aforamento deu-se no dia 27 de março de 2020 

e a ação foi dirigida ao Relator, por prevenção em razão da ADI 2.238, na medida em que se 

dirigiu contra a LRF. Dois dias depois, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu 

monocraticamente a cautelar pleiteada, com a indicação de posterior referendo pelo Plenário do 

STF. Após essa decisão interlocutória, decidiu aplicar o rito do art. 12 da Lei da ADI, com o 

objetivo de julgar de forma definitiva a ação. O ingresso no feito da Associação Brasileira das 

Secretarias de Finanças das Capitais foi deferido na condição de amicus curiae. O Senado 

Federal e a Câmara dos Deputados apresentaram informações. Tanto a AGU quanto a PGR não 

aportaram manifestações sobre o mérito do pedido antes da submissão do julgamento em 
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definitivo da ação direta no Pleno do STF. Apresentado o feito em mesa para julgamento em 

07 de maio de 2020, a liminar foi referendada no dia 13 desse mês pela maioria do Pleno, 

vencidos o Ministro Marco Aurélio, que não a referendava, e o Ministro Edson Fachin na 

proposta seguinte do Relator, que foi a extinção da ação, por perda superveniente do objeto, em 

face do advento da EC 106/2020, que ficou conhecida como “Orçamento de Guerra”. Em 

20.11.2020, foi publicado o inteiro teor do acórdão, sendo que a ata do julgamento constou em 

DJe de 02.06.2020. O trânsito em julgado se deu em 30.11.2020. O Quadro 25, a seguir, 

sintetiza, o julgamento. 

Quadro 25 - Ficha de julgamento da ADI 6.357 

ADI 6.357 

Relator Alexandre de Moraes 
Autor/Requerente Presidente da República 
Réu/Requerido Presidente da República e Congresso Nacional 
Protocolo 27.03.2020 

Cautelar 
29.03.2020 (decisão monocrática), submetida a referendo em 13.05.2020 
(sessão presencial)  

Mérito 13.05.2020 (sessão presencial) 

Ato impugnado 
Arts. 14, 16, 17 e 24 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e 114, 
caput e §14, da Lei 13.898, de 11 de novembro de 2019 (LDO da União 
referente ao exercício de 2020) 

Exposição 

Em contexto de pandemia sanitária, se fazia imprescindível recorrer ao 
endividamento público para lastrear as ações governamentais em combate ao 
Covid-19 e respectivos efeitos sociais e econômicos, rompendo a relação de 
equilíbrio fiscal entre receitas e despesas públicas. Desse modo, o Presidente 
da República ajuizou ADI com a finalidade de suspender temporariamente as 
constrições orçamentárias da LRF em relação à criação de despesas e à 
renúncia de receitas. 

Cabimento arts. 102, I, “a” e “p”, e 103, I, CR/88 

Questões 
apresentadas 

Diante de grave pandemia de escopo global, é viável declarar a 
inconstitucionalidade da aplicação em concreto de normas de constrições 
orçamentárias e de disciplina fiscal, à luz de um contexto crítico em particular? 

Direito aplicável arts. 1º, I e III; 6º, caput; 170, caput, 193 e 196, CR/88. 
Argumentação jurídica 



437 

437 

ADI 6.357 

Autor/Requerente 

a) A ordenação fiscal gestada na LRF e na LDO de 2020 não previam 
mecanismos de flexibilização fiscal com aptidão para enfrentar epidemia 
global, tendo em vista que a desaceleração econômica da China e a rápida 
disseminação do coronavírus impactou na economia mundial. Assim, sendo 
impossível evitar o choque recessivo no curso prazo na economia brasileira, 
mostrava-se necessário conceder melhores instrumentos financeiros ao 
governo federal para enfrentar o cenário adverso, sob pena de inviabilizar 
políticas públicas essenciais; 
b) a pretensão da autoridade presidencial não se traduz na instituição de um 
ordenamento de exceção – à margem dos controles jurídicos -, mas sim em 
garantia da concretização dos direitos fundamentais, especialmente em tempos 
emergenciais, mediante a incidência ponderada da LRF e da LDO/2020; 
c) a primazia do direito à saúde pública permite a mitigação pontual de normas 
de disciplina fiscal, com a finalidade de manter e criar políticas públicas 
durante grave crise mundial, conforme se extrai da jurisprudência do STF. Na 
mesma toada, pode-se argumentar em relação aos direitos sociais do 
trabalhador.  

Réu/Requerido 

Presidência da Câmara dos Deputados 
a) Cumpria informar que a LRF foi processada dentro do devido processo 
legal; 
Presidência do Senado Federal 
a) Informou que o Congresso Nacional estava a tomar medidas normativas 
viabilizadoras da atuação do gestor público em contexto de pandemia. Sendo 
assim, não competiria ao Poder Judiciário intervir em decisões discricionárias 
dos órgãos políticos; 
b) Nesse sentido, a atuação do STF seria prescindível, porquanto o Congresso 
Nacional já teria aprovado a LC 173/2020 e a EC 106/2020. 
 

AGU Não se manifestou a tempo. 
PGR Não se manifestou a tempo.  

Fonte: elaboração própria, com base em acompanhamento processual do STF. 

Na decisão monocrática, cujos termos foram reiterados em colegiado, o Ministro Relator 

afirmou sua compreensão sobre a constitucionalidade dos mecanismos de responsabilidade 

fiscal previstos nos artigos impugnados, porém também reconheceu a existência de situação 

absolutamente imprevisível e urgente reconhecida pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março 

de 2020. Com efeito, a execução orçamentária anteriormente planejada estaria drasticamente 

afetada, sendo juridicamente impossível o cumprimento de certos requisitos da LRF, 

certamente compatíveis com a atividade financeira do Estado em momentos de normalidade.  

Assentou, então, não conflitar com a prudência fiscal e o equilíbrio orçamentário 

intertemporal positivados pela LRF a suspensão temporária da aplicação dos dispositivos 

suscitados pelo autor, porque não estaria em jogo a realização de gastos públicos de forma 

indefinida ou inconsequente, mas sim a proteção da vida, da saúde e da subsistência dos 

brasileiros afetados pela crise sanitária. Afirmou que esses ideais protetivos são consequências 
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imediatas da dignidade da pessoa humana, tendo seu universo de concretização no Sistema 

Único de Saúde diante de uma ameaça real e iminente.  

Enfim, compreendeu a plausibilidade das alegações do Presidente da República pela 

temporariedade das medidas e respectiva proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que é 

imprescindível assumir a proteção à vida como finalidade maior. Esclareceu que a vigência da 

cautelar durante a emergência sanitária de importância nacional e a abrangência da decisão 

referem-se a todos entes federativos. 

Submetida a decisão monocrática a referendo do Plenário do STF, o Ministro Relator 

argumentou inicialmente que a análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in 

mora em sede de processo objetivo admite maior discricionariedade por parte do Tribunal, a 

ponto de significar verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia do objeto. 

Em seguida, reconstruiu seu argumento pela higidez constitucional da LRF, consoante ao que 

exposto na ADI 2.238, porém compreendeu que o surgimento da pandemia de coronavírus 

representa condição imprevisível e de consequências gravíssimas, o que, em seu modo de ver, 

permitia o afastamento da incidência das regras da LRF e da LDO/2020 na espécie.  

Ademais, conclamou as autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, à 

efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis 

para o apoio do SUS.  

Em resumo, a temporariedade da suspensão, a proporcionalidade da medida pleiteada 

pelo Presidente da República e a finalidade de proteção da vida autorizariam o provimento 

jurisdicional por parte do STF, a ponto de restarem caracterizados os requisitos para 

deferimento de tutela de urgência.  

Em seguida, defendeu ter ocorrido fato superveniente consistente no advento da EC 

106/2020, com relação direta com o que pelo Ministro Alexandre de Moraes decidido em sede 

monocrática, esvaziando o objeto da ação direta. Por isso, seria necessário referendar a medida 

cautelar concedida, para (i) conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos 

impugnados da LRF e da LDO/2020 – estendendo essa providência a todos os entes federativos 

que tivessem decretado calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 –  mas, quanto 

ao mérito,  (ii) julgar extinta a ação direta, por conta da promulgação da EC 106/2020. 

Próximo julgador a votar, o Ministro Edson Fachin comungou do entendimento do 

Relator na cautelar, de modo a referendá-la, contudo discordou da perda superveniente do 

objeto. Na argumentação esposada em voto escrito juntado, o Ministro entendeu necessário o 

afastamento dos dispositivos impugnados durante o estado de calamidade pública, tendo como 
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fins exclusivos o combate da pandemia, evitando-se o contingenciamento de recursos e 

afastando-se as sanções pelo descumprimento de limite de gastos com pessoal. 

O Ministro Roberto Barroso também convergiu à compreensão do Ministro Relator. 

Igualmente, compreendia pela manutenção do interesse no julgamento da ação em relação aos 

demais entes federativos, o que impediria a extinção do feito em razão da perda do objeto, 

todavia acompanhou também o voto condutor nesse ponto, por achar que sua compreensão 

resvalaria em “preciosismo”. 

Mesma dificuldade quanto ao prejuízo da ação foi expressa pela Ministra Rosa Weber, 

que, entretanto, também abriu mão desse argumento para acompanhar o Ministro Relator em 

tudo. Em voto vogal escrito juntado ao inteiro teor do acórdão, a Ministra argumentou que se 

mostraria necessário contemplar todos os entes federativos na decisão do STF, bem como 

prestigiar a função social do gasto público, a partir de uma mitigação temporária em prol dos 

direitos fundamentais da ordenação fiscal, diante de quadro de intensa crise sanitária. Concluiu, 

a propósito, que, com a convalidação, pela EC 106/2020, de todos os atos de gestão praticados 

desde 20 de março de 2020, perderia a ação o objeto, recomendando, assim, a extinção do feito. 

O Ministro Luiz Fux manifestou-se em convergência ao voto do Relator, porquanto 

considerou que a ciência seria unânime em assentar a necessidade de respostas estatais 

heterodoxas para enfrentar a emergência vivenciada. Sendo assim, a EC 106 terminaria por 

proteger vidas e empregos e, portanto, seria o caso de reconhecer-se o prejuízo da ação direta, 

após a reforma constitucional. Em longo voto escrito juntado, percorreu trilha argumentativa 

similar à do Ministro Alexandre de Moraes, pois, de um lado, reconheceu a importância da LRF 

e, de outro, entendeu por bem afastar temporariamente e excepcionalmente suas prescrições, de 

maneira a proteger a saúde e os valores sociais do trabalho, à luz dos postulados da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

Os Ministros Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski também acompanharam o voto 

condutor, por uma questão de praticidade e para evitar perplexidade, embora também tivessem 

dúvidas sobre a persistência de interesse com relação aos demais entes federativos. 

No mesmo sentido caminhou o Ministro Gilmar Mendes, sem antes tecer considerações 

sobre o contexto político em que foi gestada a EC 106/2020.561 Isso importa na medida em que 

                                                      
561 “Até comentando a decisão monocrática do eminente Relator, disse que foi fundamental, em dado momento, 
porque havia um quadro de insegurança jurídica. Os próprios servidores responsáveis por decisões que cortassem, 
de alguma forma, liberação de recursos e tomada de decisões a propósito de gastos e concessão de benefícios se 
encontravam em quadro de enorme insegurança jurídica. Insegurança jurídica que se projetou logo depois da 
própria cautelar, como vimos em declarações do Ministro Paulo Guedes, que chegou a dizer que, a despeito da 
decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, pelas mãos do Ministro Alexandre de Moraes, far-se-ia necessária 
também emenda constitucional em tramitação no Congresso Nacional. A vida obviamente não podia esperar.  
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o Ministro foi expressamente citado pelo então Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 

Maia, ao promulgar a emenda constitucional, como um dos responsáveis pelo Orçamento de 

Guerra, juntamente com economistas e o Ministro do TCU, Bruno Dantas.562  

Mesmo ao acompanhar o Relator, o Ministro Marco Aurélio aportou considerações 

críticas ao pleito da autoridade presidencial. Por fim, após voto concordante do Ministro Celso 

de Mello, o Ministro Presidente, Dias Toffoli, acompanhou integralmente o voto do Ministro 

Relator, louvando o colega por sua atuação rápida e primorosa. Do mesmo modo, 

cumprimentou o Congresso Nacional, que, ao editar a mencionada emenda constitucional, teria 

trazido segurança jurídica para as finanças públicas, tendo em conta que, ao seu modo de ver, 

a LRF fora um ganho civilizatório para o Estado brasileiro. 

Proferidos todos os votos, instaurou-se ríspida polêmica entre parcela dos Ministros 

quanto ao dispositivo da decisão colegiada contemplar ou não a manutenção dos efeitos da 

medida cautelar deferida, com acalorada discussão sobre o hábito de alguns dos julgadores do 

Tribunal emitirem opiniões à imprensa anonimamente (no jargão jornalístico “em off”)563. Isso 

levou com que o Ministro Marco Aurélio retificasse seu voto e passasse a não mais referendar 

a cautelar. Sendo assim, a resultante do julgamento foi heterodoxa em termos processuais, pois 

se ratificou a medida cautelar deferida e, em seguida, declarou-se extinto o feito, o que se 

explica pela preocupação prática, vocalizada pelos Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, em 

salvaguardar os atos praticados com base na liminar deferida monocraticamente pelo Ministro 

Alexandre de Moraes. O Quadro 26, a seguir, sintetiza, o julgamento. 

  

                                                      

Agora, o eminente Relator também traz solução engenhosa ao considerar que, de alguma forma, as autorizações 
contidas na cautelar estão albergadas na emenda constitucional, a chamada PEC do Orçamento de Guerra, fazendo 
interpretação que a faz abrangente também aos três entes.” 
562 “Para Rodrigo Maia, o apoio praticamente unânime à matéria evidencia a importância do combate à pandemia. 
Ele agradeceu a ajuda de economistas, de Gilmar Mendes (ministro do Supremo Tribunal Federal) e Bruno Dantas 
(ministro do Tribunal de Contas da União) na construção do texto da emenda. Maia reconheceu a dificuldade do 
momento, pediu união e disse esperar que o Brasil volte à rotina da normalidade o mais rápido possível.” 
(CONGRESSO promulga emenda que institui Orçamento de Guerra. Agência Senado, 07 de maio de 2020. 
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/07/congresso-promulga-emenda-que-
institui-orcamento-de-guerra. Acesso em: 17 mar. 2021. 
563 VICTOR, Nathan. Marco Aurélio e Alexandre de Moraes batem boca em julgamento sobre Lei Orçamentária. 
Poder 360, 13 de maio de 2020. Disponível em: https://www.poder360.com.br/justica/marco-aurelio-e-moraes-
batem-boca-em-julgamento-sobre-lei-orcamentaria/. Acesso em: 17 mar. 2021. 
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Quadro 26 - Ficha de julgamento da ADI 6.357 

ADI-MC-Ref 6.357564  

Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes (Relator) 
Publicação DJ 20.11.2020 
Votação 9 x 2  
Ausência --//-- 

Resultado 
Referendo da medida cautelar e extinção do feito, sem julgamento do mérito, 
em razão da perda de objeto 

Corrente Vencedora 

Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, 
Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias 
Toffoli. Restaram vencidos quanto a cautelar o Ministro Marco Aurélio e o 
prejuízo da ação o Ministro Edson Fachin. 

Razões de decidir 

a) a emergência de pandemia sanitária representa fato imprevisível e urgente 
com aptidão para derrogar temporariamente e excepcionalmente normas 
financeiras de disciplina fiscal, vez que se trata de medida proporcional, cujo 
objetivo é salvaguardar vidas e empregos; 
b) em consonância com o conteúdo da liminar deferida, o Congresso Nacional 
promulgou a EC 106/2020 (“Orçamento de Guerra”), instituindo um regime 
extraordinário administrativo, fiscal e financeiro para enfrentar a calamidade 
pública nacional, assim houve perda do objeto da ação. 

                                                      
564

 “Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). ARTS. 14, 16, 17 e 24. LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS (LDO/2020). ART. 114, CAPUT, E PARÁGRAFO 14. INTERPRETAÇÃO CONFORME 
À CONSTITUIÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E 
COMPENSAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS. CRIAÇÃO E EXPANSÃO DE PROGRAMAS PÚBLICOS 
DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PROTEÇÃO DA 
VIDA E DA SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PROMULGAÇÃO DA EMENDA 
CONSTITUCIONAL 106/2020. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA 
AÇÃO. 1. A Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu um inovador modelo regulatório das finanças públicas, 
baseado em medidas gerais de transparência, de programação orçamentária, de controle e de acompanhamento da 
execução de despesas e de avaliação de resultados, destinadas, entre outros pontos, a incrementar a prudência na 
gestão fiscal e a sincronizar as decisões tomadas pelos Estados e pelos Municípios com os objetivos 
macroeconômicos estabelecidos nacionalmente pela União. 2. No entanto, existem situações nas quais o 
surgimento de condições supervenientes absolutamente imprevisíveis afetam radicalmente a possibilidade de 
execução do orçamento planejado. Inteligência do art. 65 da LRF. 3. O surgimento da pandemia de COVID-19 
representa uma condição superveniente absolutamente imprevisível e de consequências gravíssimas, que afetará, 
drasticamente, a execução orçamentária anteriormente planejada. 4. O excepcional afastamento da incidência dos 
arts. 14, 16, 17 e 24 da LRF e 114, caput, in fine, e § 14, da LDO/2020, durante o estado de calamidade pública e 
para fins exclusivos de combate integral da pandemia de COVID-19, não conflita com a prudência fiscal e o 
equilíbrio orçamentário intertemporal consagrados pela LRF. Realização de gastos orçamentários destinados à 
proteção da vida, da saúde e da própria subsistência dos brasileiros afetados pela gravidade da situação vivenciada. 
5. Medica cautelar referendada. 6. O art. 3º da EC 106/2020 prevê uma espécie de autorização genérica destinada 
a todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para a flexibilização das limitações 
legais relativas às ações governamentais que, não implicando despesas permanentes, acarretem aumento de 
despesa. 7. Em decorrência da promulgação da EC 106/2020, fica prejudicada a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor. Precedentes.” (ADI 6357 
MC-Ref, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-276  DIVULG 19-11-2020  PUBLIC 20-11-2020) 
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Razões laterais 

a) AM, EF e DT: a LRF é fundamental para o Estado brasileiro, sendo suas 
normas constitucionalmente hígidas em tempos ordinários; 
b) AM: a pandemia da Covid-19 exige atuação coordenada e célere dos 
gestores públicos de todos os níveis federativos, devendo esses tomarem todas 
as medidas ao seu alcance, sob pena de exaurir a capacidade administrativa do 
Estado federal; 
c) LF: diante de contexto de crise, deve o juiz constitucional adotar postura 
flexível, criativa e adaptável, à luz do pragmatismo, em detrimento de 
abordagem formalista e cega aos fatos. Sendo assim, há a necessidade de 
preservar direitos fundamentais e exercitar o orçamento público pautado na 
realidade factual;  
d) LF e MAM: a flexibilização de regras fiscais unicamente para finalidades 
de crise não significa salvo-conduto ou cheque em branco para o gestor, de 
modo que os órgãos de controle devem coibir despesas desproporcionais ou 
ímprobas. 

Corrente Vencida 
Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, ambos em parte. Restou vencido 
quanto a cautelar o primeiro e em relação ao prejuízo da ação o segundo. 

Razões de decidir 
(Referendo da 
cautelar) 

a) é inviável na ordenação processual brasileira, por serem logicamente 
incompatíveis, referendar cautelar concedendo interpretação conforme à 
Constituição ao objeto de um lado e, de outro, reconhecer a perda do mesmo 
objeto, a partir do advento de emenda constitucional. 

Razões de decidir 
(prejuízo da ação) 

a) mesmo após o advento da EC 106/2020, que se refere unicamente à União, 
remanesce o interesse no julgamento da ação direta por parte dos demais entes 
federativos. 

Fonte: elaboração própria com base no inteiro teor do acórdão publicado no DJ. 
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Dentro do mesmo cenário e com o mesmo desiderato de flexibilização conjuntural da 

disciplina normativa da LRF, o governador do Estado do Acre ajuizou a ADI 6.394, também 

de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,565 buscando conferir interpretação conforme à 

Constituição aos arts. 19, 20, 21, 22 e 23 da LRF, os quais, grosso modo, fixam limites globais 

para despesa com pessoal e medidas de controle dos referidos restringentes. De acordo com o 

requerente, a tutela pleiteada seria necessária para possibilitar a efetivação de políticas públicas 

de prevenção e combate à disseminação do coronavírus, além do resguardo da população mais 

vulnerável. Assim, a maior flexibilidade à execução orçamentária seria salutar, tendo em conta 

que o art. 65 da LRF prevê um regime emergencial para os casos de calamidade pública 

demasiadamente limitado, ao estabelecer apenas a suspensão da contagem de prazos para 

retorno aos limites de endividamento e de gastos com pessoal e a dispensa da persecução das 

metas fiscais. Com referência às limitações impostas pela LRF, o requerente sustentou a 

impossibilidade de contratar e adaptar o quadro de pessoal da Secretaria de Saúde estadual. 

Enfim, em sede cautelar, pleiteou a flexibilização fiscal proposta, de modo a ser viável contratar 

os profissionais de saúde necessários e conceder adicional de insalubridade e periculosidade 

aos servidores diretamente ligados ao combate à doença, além de realizar o pagamento de horas-

extras. Contudo, nessa ação direta, o Relator não proferiu decisão monocrática, limitando-se a 

adotar o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. Submetida a demanda a julgamento definitivo pelo 

Pleno ao final de 2020, o Tribunal, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação, dado o 

                                                      
565 “Ementa: CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/2000). 
ARTS. 19, 20, 21, 22 E 23. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL 
DE DISPOSITIVO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DA 
AÇÃO. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PANDEMIA CAUSADA PELA 
COVID-19. AFASTAMENTO DE LIMITAÇÕES DE DESPESA COM PESSOAL, CONTRATAÇÃO, 
AUMENTO REMUNERATÓRIO E CONCESSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS DA 
ÁREA DA SAÚDE. DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 106/2020. 
IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. À falta de apresentação de razões 
específicas, não pode a ação ser conhecida quanto ao pedido de interpretação conforme à Constituição dos arts. 19 
e 20 da LRF, pois, segundo a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o déficit de impugnação específica 
inviabiliza os pedidos veiculados em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Precedentes. 2. Ausente pedido de 
aditamento, a alteração substancial do art. 21 da LRF pela Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu o 
“Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, prejudica a análise do pedido 
em relação ao dispositivo. 3. Suspensos os efeitos do art. 23 da LRF em razão do reconhecimento de calamidade 
pública (Decreto Legislativo 6/2020), o requerente carece de interesse para obter, mediante interpretação conforme 
à Constituição, flexibilização já alcançada em razão do acionamento do art. 65 da LRF. 4. Aplicável a todos os 
entes federativos, o art. 3º da EC 106/2020 possibilita a flexibilização de limitações legais relacionadas à expansão 
de ações governamentais de enfrentamento à calamidade e suas consequências sociais e econômicas que, não 
implicando despesas permanentes, acarretem aumento de despesa. Precedente: ADI 6357 MC-Ref, Rel. Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, j. em 13/5/2020 (acórdão pendente de publicação). 5. O pretendido afastamento de 
limitações de despesa com pessoal, contratação, aumento remuneratório e concessão de vantagens possui caráter 
permanente e continuado, razão pela qual não encontra fundamento no regime extraordinário fiscal instituído pela 
Emenda Constitucional 106, de 7 de maio de 2020. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente 
conhecida e julgada improcedente.” (ADI 6394, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado 
em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285  DIVULG 02-12-2020  PUBLIC 03-12-2020) 
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prejuízo decorrente da EC 106/2020, e, na parte conhecida, julgou improcedente o pleito, uma 

vez que a pretensão de afastamento de limitações de despesa com pessoal de contratação, 

aumento remuneratório e concessão de vantagens possui caráter permanente e continuado, 

fugindo ao propósito do regime extraordinário fiscal. Entende-se possível esse exame mais 

sumário da ação movida pelo governador acreano, porque essa não diz respeito à judicialização 

da dívida pública federativa. 

Em análise crítica desse conjunto de ações, pugna-se inicialmente pela necessidade de 

o direito financeiro constituir-se dogmaticamente para enfrentar catástrofes. Em outras 

experiências constitucionais, passa-se, inclusive, a tratar esse universo temático como ramo 

autônomo da ciência do direito, o que proporciona impulso para estudos próprios, com a 

preocupação de lidar com os desafios particulares de circunstâncias excepcionais. No 

ordenamento jurídico brasileiro, dispõe-se de regulamentação constitucional e 

infraconstitucional para enfrentar esse tipo de intercorrência nos âmbitos cível, administrativo, 

financeiro e penal, porém se demonstra necessário proceder a avaliação honesta sobre a 

efetividade desse arcabouço normativo diante das conjunturas excepcionais em concreto. 

Certo é que a situação pandêmica produziu desafios sociais vultosos, tendo em vista a 

necessidade de se lidar com os mais vulneráveis do ponto de vista econômico, que tiveram 

como única alternativa valer-se do colchão protetivo da seguridade social. O equilíbrio 

federativo expressou-se, por um lado, pela flexibilização da disciplina fiscal conferida a todas 

as unidades federadas – suficiente a declaração, em sua jurisdição, de hipótese de calamidade 

pública – e por outro, pela preocupação em separar as medidas emergenciais da expansão das 

despesas de caráter continuado, haja vista o intento de separar receitas, despesas e operações de 

crédito necessárias para aportar resposta estatal em face da emergência constitucional em 

relação à gestão do orçamento público em assuntos regulares.  

Cuidando-se de processo histórico inconcluso, ainda não se sabe do sucesso dessa 

proposta, em face da corrente imprevisibilidade da evolução social da doença. 

3.6.3 Constitucionalidade do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 

Em passo imediatamente seguinte ao julgamento das ações cíveis originárias 

mencionadas, a solução política construída em torno da LC 173/2020 foi objeto de sucessivos 

questionamentos por meio de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o STF.  

A primeira delas foi a ADI 6442, em 1º de junho de 2020, de iniciativa da Rede 

Sustentabilidade, com relatoria confiada, por prevenção decorrente da ADI 2238, ao Ministro 
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Alexandre de Moraes, porque o objeto impugnado promoveu alteração da LRF. A esse respeito, 

volta-se à crítica processual informada pelo juiz natural, pois o art. 69 do RISTF preconiza que 

a distribuição da ação gera prevenção em razão de conexão ou continência, ao passo que o art. 

55 do CPC define a situação de conexão quando duas ou mais ações ostentarem pedido ou causa 

de pedir comuns. Não parece ser o caso, tendo em vista a petição inicial do feito mais recente 

ou a interpretação que comumente é aportada pelo STF. 

Em seguida, foram propostas, em ordem cronológica e com declinação dos Requerentes: 

(i) ADI 6444 pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis; (ii) ADI 6447 pelo 

Partidos dos Trabalhadores; (iii) ADI 6450 pelo Partido Democrático Trabalhista; (iv) ADI 

6465 pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital; (v) ADI 6485 pela Associação 

Nacional de Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares Estaduais; 

(vi) ADI 6525 pelo Podemos; (vii) ADI 6526 pela Associação Nacional dos Procuradores dos 

estados e do Distrito Federal; (viii) ADI 6541 pela Associação Nacional de Entidades de 

Previdência de estados e municípios; (ix) ADI 6542 pela Associação Nacional dos Delegados 

de Polícia Judiciária; (x) ADI 6.623 pelo Partido Solidariedade; e (xi) ADI 6.692 pela Conacate. 

Ou seja, a LC 173/2020 logrou totalizar uma dezena de ações diretas. Contudo, por deficiência 

processual, notadamente legitimidade ativa, foram liminarmente extintas as demandas (i), (iv), 

(v), (viii) e (ix). Contra as decisões foram interpostos agravos regimentais, alguns já julgados e 

outros pendentes. Nos demais casos, restou aplicado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e 

prosseguiu-se na instrução judiciária. Registram-se na ADI aforada pelo PT seis dezenas de 

pedidos de ingresso como amici curiae. 

A partir dessa resenha processual, centra-se o exame nas ações que já receberam 

julgamento de mérito, notadamente aquelas ajuizadas por partidos políticos, tendo em vista que 

versaram especificamente sobre endividamento público subnacional. De todo modo, a maior 

parcela das ações diretas atacou os arts. 7º e 8º da lei complementar em tela – os quais alteraram 

a LRF para incrementar a redação e as normas positivadas nos arts. 21 e 65 –, ao que declara 

nula de pleno direito a realização de despesa com pessoal fora de suas prescrições e dispensa 

parte da disciplina fiscal na ocorrência de calamidade pública, respectivamente, assim como 

impõem severas restrições à expansão dos gastos com custeio do funcionalismo.  

Em outras palavras, o advento da LC 173 mobilizou precipuamente entidades voltadas 

à defesa de direitos de servidores públicos. Tendência que já foi criticada pela literatura, ao 

tachar o fenômeno de “Supremo RH”, por caracterizar a Corte como locus excessivamente 

demandado para tratar de litígios de interesse direto e patrimonial do funcionalismo público, 

isto é, em termos numéricos, a partir de análise de 2.712 ADIs com decisões finais proferidas 



446 

446 

entre 1988 e 2014, pesquisa feita pelo Núcleo de Estudo em Direito, Justiça e Sociedade indicou 

que 41% desse universo referia-se a prerrogativas de servidores e empregados públicos, o que 

se subdividiu em limitação dos interesses corporativos (42%), defesa de interesses (36%) e 

regulação da área (22%).566  

De todo modo, convém uma sistematização das ADIs – organizada nas Tabelas 4, 5 e 

6, a seguir –, de forma similar à apresentada acerca do controle abstrato de constitucionalidade 

da LRF: 

Tabela 4 - Visão geral das ADIs contra o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (1ª parte) 

ADI/Autor 
Art. 

ADI 6442 
Rede 

ADI 6444 
Cobrapol 

ADI 6447 
PT 

ADI 6450 
PDT 

Formal  X X X 

2, § 6º X    

5, § 7º X    

7º  X X X 

8º  X X X 

9º, § 2º     

Fonte: elaboração própria. 

Tabela 5 - Visão geral das ADIs contra o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
(2ª parte) 

ADI/Autor 
Art. 

ADI 6465 
Fenafisco 

ADI 6485 
Anaspra 

ADI 6525 
Anape 

ADI 6526 
Pode 

Formal X X X X 

2, § 6º     

5, § 7º     

7º  X X X 

8º X X X X 

9º, § 2º     

Fonte: elaboração própria. 

  

                                                      
566 A expressão é de Fabiana Luci de Oliveira: OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Supremo “RH”: o STF como guichê 
para disputas envolvendo benefícios e prerrogativas de agentes públicos. Jota, 11.09.2015. Disponível em: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/judiciario-e-sociedade/judiciario-e-sociedade-supremo-rh-
11092015. Acesso em: 16 out. 2020. 
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Tabela 6 - Visão geral das ADIs contra o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (3ª parte) 

ADI/Autor 
Art. 

ADI 6541 
Aneprem 

ADI 6542 
ADPJ 

ADI 6.623 
Solidariedade 

ADI 6.692 
Conacate 

Formal  X X X 

2, § 6º     

5, §7º     

7º  X  X 

8º  X X X 

9º, §2º X    

Fonte: elaboração própria. 

Quanto à inconstitucionalidade formal, ressalvados equívocos propriamente técnicos 

consistentes em enquadrar esse tipo de vício, o que, a rigor, seria questão material (v.g. ofensa 

ao pacto federativo), as alegações dos autores insistiram na reserva de iniciativa legal do Chefe 

do Poder Executivo de cada nível governamental ou dos Poderes e órgãos autônomos para 

desencadear e dispor sobre regime jurídico de servidores públicos, tendo em vista a 

circunstância de que a LC 173 originou-se de proposta de Senador da República. O PT 

introduziu questionamento pertinente à soberania popular, que teria sido afrontada pelo fato de 

a lei impugnada ter sido votada em sistema eletrônico, sem acesso da população ou 

oportunidade de discussão pelos interessados. 

Os vícios materiais de inconstitucionalidade foram variados. Argumentação comum 

consistiu em asserção de direito adquirido, direito à revisão anual dos vencimentos, manutenção 

do valor e poder de compra dos salários, irredutibilidade remuneratória, coisa julgada e 

princípio do concurso público. Nessa seara, a Anaspra e a ADPJ insurgiram-se contra o que 

consideraram ofensa à isonomia, pois os agentes da segurança pública não foram equiparados 

aos profissionais de saúde. Outra alegação trazida com frequência se relacionou à separação 

dos poderes ou à autonomia federativa, sob o fundamento de excesso de abrangência por parte 

do objeto e de desconsideração das peculiaridades de cada ente federado ou poder republicano, 

assim como extravasamento do comando do art. 169 do texto constitucional, que contém uma 

reserva de lei complementar em matéria de limites à despesa com pessoal. 

Por seu turno, o argumento esboçado pela Associação Nacional de Entidades de 

Previdência de estados e municípios destoou das demais ações, porque caminhou na direção de 

reputar a lei complementar leniente ou imprudente do ponto de vista fiscal, notadamente no que 

suspendeu os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos municípios com o INSS e o 

adimplemento das contribuições previdenciárias patronais do regime próprio de previdência 
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social, ambos até final de 2020. Fundamentou seu questionamento na afronta ao dúplice 

financiamento do regime próprio, uma vez que se autorizou o não cumprimento de obrigação 

tributária e permitiu-se o custeio financeiro unicamente pelos servidores, em contrariedade à 

responsabilidade do poder público por cobrir eventuais insuficiências. Além disso, a lei 

impugnada não teria observado o equilíbrio atuarial e financeiro, dado que esses ideais somente 

seriam possíveis com o efetivo cumprimento das obrigações patronais, tendo representado uma 

moratória inconstitucional, à luz do art. 36 da EC 103/2019. De todo modo, o Relator não 

conheceu da ação, por compreender que a requerente representa gestores dos regimes próprios, 

portanto não tem por escopo de defesa interesses econômicos ou profissionais, ou seja, não é 

entidade de classe ou sindical, apesar de ter âmbito nacional. 

Apresentado esse panorama dos temas debatidos, expõem-se as alegações trazidas na 

ADI 6442, no que questionou os arts. 2º, § 6º, e 5º, § 7º, da LC 173/2020. O partido requerente 

suscitou, na condição de paradigmas constitucionais, o paco federativo, o devido processo legal, 

a indisponibilidade do interesse público e a competência originária do STF para dirimir 

conflitos federativos. Em forçado resumo, a questão controvertida limitou-se a definir se é 

constitucional a contrapartida legal atinente à desistência das ações judiciais que versem sobre 

a pandemia do coronavírus. 

Na exordial, o autor sustentou que os dispositivos impugnados representam 

contrapartidas sem natureza financeira e violam o direito ao devido processo legal e de acesso 

à justiça, assim como que a previsão de desistência das ações de perfil mencionada viola a 

autonomia jurídica dos entes federados e representa tratamento não isonômico, pois não se 

exigiu o mesmo ato processual por parte da União. Ademais, essa previsão legal dos entes 

subnacionais subtrai-lhes o direito de defender-se em juízo e de ter efetiva prestação 

jurisdicional, sem justificativa razoável e específica para tanto. Alegou, ainda, que esses 

dispositivos afrontam a indisponibilidade do interesse público, pois não é dado às Fazendas 

dispor do direito renunciado. Por fim, aludiu que a superveniência da lei complementar em 

questão não afasta a situação fático-jurídica que motivou as ACOs descritas na subseção 

anterior, assim a previsão legal afronta a competência jurisdicional originária do STF para 

dirimir conflitos federativos. Em fecho, requereu a suspensão imediata da eficácia dos artigos 

impugnados, tendo em vista o prazo de 6 de junho de 2020 para a manifestação de renúncia dos 

entes que pretendam beneficiar-se do programa. No mérito, pediu a inconstitucionalidade dos 

arts. 2º, § 6º, e 5º, § 7º, da LC 173/2020. Subsidiariamente, interpretação conforme à 

Constituição para restringir o art. 5º às causas que tratem especificamente de transferências de 

recursos para o combate à pandemia.  
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Diante da decisão do Relator em submeter a ação ao rito do art. 12 da Lei da ADI, a 

agremiação pleiteou reconsideração dessa decisão, por risco de perecimento do direito. Foram 

prestadas informações pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pela Presidência da 

República. A última argumentou que o programa possui critérios objetivos, racionais, lógicos 

e impessoais – com vista a evitar fragmentações e em prol da unidade nacional e da justa 

distribuição de recursos escassos, o que respeita o pacto federativo, assim a ausência da 

determinação de renúncia acarretaria afronta à isonomia federativa –, bem como visa ao 

interesse público, e não o ofende, pois prevê a institucionalização de uma atuação conjunta e 

coordenada. Além disso, a abrangência do dispositivo impugnado cinge-se a demandas que se 

relacionem à imposição de ônus fiscais ao governo federal, e cujas causas de pedir 

compreendam a pandemia de Covid-19. Sustentou também que o objeto respeita o devido 

processo legal, porque a solução consensual de conflitos decorre do espírito de colaboração da 

lealdade federativa. Como alegação adicional, asseverou que as questões objeto de renúncia 

processual não desafiam a competência originária do STF, porque não vulneram o pacto 

federativo e não caracterizam exercício arbitrário ou restrição de direitos. Noticiou, ao fim, o 

depósito da primeira parcela do programa e outras medidas de enfrentamento da calamidade 

pública.  

Por sua vez, a Presidência do Senado Federal afirmou a impossibilidade de a jurisdição 

constitucional converter-se em nova etapa do processo legislativo, pois o programa federativo 

foi embasado em negociações expostas em discussões parlamentares, de modo a alcançar 

consensualmente a redação final. A seu ver, o requerente adota comportamento contraditório, 

porquanto participou da construção da solução na condição de partido de oposição, mas agora 

busca prevalecer sua opinião em sede judicial, sendo um caso evidente de “dissenso político 

não judicializável”. Indicou que o auxílio econômico se pauta pela voluntariedade da adesão, o 

que traz consigo benefícios e contrapartidas, inclusive a não judicialização do tema, sendo essas 

necessárias para a garantia segurança jurídica e para reduzir a litigiosidade. Ademais, o 

acolhimento da tese autoral acarretaria em risco de instituição de um federalismo de fachada, 

não cooperativo, no qual a União só proveria recursos, sem a viabilidade de exigir 

responsabilidade fiscal dos estados federados.  

Na qualidade de defensor legis, a AGU propugnou pela improcedência do pedido, sob 

os fundamentos de que a tese de ofensa ao pacto federativo não possui plausibilidade – por 

desconsiderar a realidade cooperativa que envolve a LC 173/2020 – e de que a abrangência do 

objeto refere-se a ações judiciais anteriores ao alastramento da pandemia e da ocorrência dos 

fatos geradores das parcelas de dívidas dos entes subnacionais não pagas, em razão de decisão 
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judicial. Assim, a norma visou, na verdade, beneficiar os entes que questionaram a metodologia 

de pagamento das parcelas da dívida consequentemente suspensas. Igualmente, não houve 

ofensa à competência jurisdicional do STF na espécie, porque o acesso ao Tribunal traduz um 

dos métodos possíveis de resolução de conflitos entre os entes federativos, que deve ser 

empregado subsidiariamente e em último caso. Teceu, ainda, críticas ao desenho de federalismo 

que foi construído na ANC de 1987-1988, porquanto ele não apresentou regras claras sobre a 

forma de cooperação e responsabilidade de implementação das políticas públicas entre as 

unidades federadas. O resultado foi uma concentração excessiva de funções no governo federal. 

Apontou também o princípio da lealdade federativa como elemento de modulação entre 

autonomia estadual e necessidade de coordenação e cooperação dos entes federativos, logo 

apenas atuações unilaterais e nitidamente abusivas deveriam ser vetadas pelo Judiciário. Enfim, 

justificou a metodologia de distribuição de recursos da LC 173, porque o percentual destinado 

a cada ente federado foi calculado em função da arrecadação de ICMS, da população e da cota-

parte do FPE, FPM e Fundo Kandir. Portanto, essa distribuição foi pensada de modo a equilibrar 

as peculiaridades regionais e conferir tratamento isonômico às unidades federadas, objetivo que 

é prejudicado pela excessiva judicialização dos aspectos fiscais da pandemia e por decisões 

judiciais isoladas, uma vez que desestruturam a política pública financeira nacional de combate 

à disseminação do Covid-19. Logo, destacou que os recursos deslocados por decisões judiciais 

são expressivos, capazes de gerar reordenamento do orçamento público federal, conforme se 

depreende do Relatório de Riscos Fiscais da STN. 

Por seu turno, o PGR opinou pela procedência parcial, embora seu raciocínio convirja 

em grande parte o da AGU, exceto no sentido de fixar interpretação restritiva ao art. 5º, § 7º, 

da lei atacada, segundo a qual a necessidade de renúncia das ações é limitada ao recebimento 

do auxílio emergencial. Por isso, ajuizadas após a crise sanitária, as demandas apresentam 

implicações financeiras aos cofres federais. Sendo assim, defendeu que o estabelecimento de 

contrapartidas a auxílios financeiros por iniciativa da União, dentre as quais se inclui a 

necessidade de desistir de ações judiciais, não viola o acesso à justiça, nem desrespeita o pacto 

federativo. Fundamentou sua convicção na voluntariedade pressuposta no ato adesão, cuja 

escolha cabe, com ônus e bônus, a cada ente federado. Impressionou-se com dado fático trazido 

pela Secretaria do Tesouro Nacional de que somente cinco munícipios deixaram de apresentar 

declaração pela desistência das demandas, o que indica ter a ação abstrata adquirido inadequado 

contorno concreto. Sustentou também que a lei complementar hostilizada funcionalmente 

substitui e antecipa, em termos monetários, o que era buscado pelos entes na via judicial, logo 

não há interesse de ir ao Judiciário, daí não se cuida de violação ao acesso à justiça. Nas 
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discussões legislativas, a seu ver, restou clara a interconexão entre a transferência de recursos 

e a obrigatoriedade de renúncia de valores controvertidos judicialmente. Por fim, argumentou 

que a interpretação restritiva do § 7º do art. 5º do objeto justifica-se por precaução, em respeito 

à razoabilidade e à proporcionalidade.  

Os autos da primeira ADI restaram conclusos ao Relator de julho de 2020 até o fim de 

fevereiro de 2021, ou seja, pouco mais de seis meses, com inclusão em pauta na data de 

24.02.2021 e julgamento em sessão virtual de 5 a 12 de março de 2021. A esse propósito, o 

Ministro Alexandre de Moraes apresentou voto conjunto às ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, 

para fins de celeridade e economia processual. Nesse sentido, julgou-as improcedentes, no que 

foi acompanhado pela unanimidade do Plenário.  

Centrada a atenção sobre os argumentos do Ministro Relator, o voto foi iniciado com 

uma contextualização a respeito da pandemia de Covid-19, de maneira a afirmar ter se tornado 

juridicamente impossível o cumprimento de alguns requisitos legais compatíveis com 

momentos de normalidade. Após, contestou as alegações de inconstitucionalidade formal. 

Primeiramente, em relação ao argumento de que não houvera a devida participação dos 

interessados no processo legislativo, o rechaçou por considerar que a deliberação parlamentar 

em ambiência virtual não viola o texto constitucional, principalmente diante das medidas de 

distanciamento social recomendadas pela OMS. Em segundo lugar, afastou a alegação de que 

o Congresso Nacional teria invadido reserva de iniciativa legal do Presidente da República, ao 

dispor sobre regime jurídico dos servidores públicos, isso porque o Ministro Alexandre de 

Moraes entendeu que a LC 173/2020 cuida, na verdade, da organização financeira dos entes 

federados e seus órgãos, ou seja, por versar sobre finanças públicas, que é tema de competência 

comum, não há inconstitucionalidade na espécie.  

Em seguida, abordou as inconstitucionalidades materiais suscitadas, iniciando também 

com outra contextualização, para explicitar que, na estabilização monetária promovida pelo 

Plano Real, os desequilíbrios fiscais dos entes federativos ficaram explícitos, tornando 

imprescindíveis o equacionamento desses passivos, com auxílio federal, e a imposição de nova 

forma de governança para a gestão financeira e orçamentária, o que se perfectibilizou com a 

LRF. De plano, no que tange à renúncia das ações judiciais sobre a dívida federativa, defendeu 

que o regime jurídico criado pela LC 173/2020 é facultativo, assim cabe ao Estado-membro 

ponderar se os benefícios do programa federativo superam eventuais perdas de oportunidade 

decorrentes do litígio. Sem qualquer afronta ao pacto federativo, portanto. Em relação às 

alterações promovidas pelo objeto na LRF, também não vislumbrou inconstitucionalidade, 

porque apenas reforçou a prudência fiscal exigível de todos os entes federados. Noutro giro, a 
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flexibilização do art. 65 da LRF sugerida decorreu da calamidade pública decorrente do 

coronavírus reconhecida pelo Congresso Nacional. Logo, na leitura do Ministro Alexandre de 

Moraes, as alterações propostas traduzem o dúplice objeto de alcançar o equilíbrio fiscal e de 

combater a crise gerada pela pandemia.  

Quanto às alegações de inconstitucionalidade material que giraram em torno da 

separação dos poderes, entendeu que as restrições orçamentárias atinentes ao aumento de gastos 

públicos com pessoal devem ser lidas como temporárias, pois buscam  “evitar que a 

irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e 

compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. Pretende-se, pois, evitar 

que alguns entes federativos façam ‘cortesia com chapéu alheio’”. Nessa linha, escorou-se nas 

teorias econômicas do federalismo fiscal, notadamente no efeito flypaper, de modo a defender 

a conformidade constitucional das normas restritivas, à luz de um federalismo fiscal 

responsável.  

Ainda em relação às despesas com pessoal, com esteio na reserva de lei complementar 

estatuída pelo art. 169 do texto constitucional, defendeu que o dever de eficiência administrativa 

é correlato à imperatividade da prestação de serviços sociais essenciais à população, e não uma 

consagração da tecnocracia, desse modo justifica-se que os poderes e órgãos autônomos de 

todas as unidades federadas observem conjuntamente as limitações relativas ao funcionalismo 

e ao regime previdenciário. Nesse ponto, reconstruiu o processo histórico das sucessivas 

federalizações da dívida pública estadual, assim se demonstrou justificado o controle ao déficit 

público dos entes subnacionais. 

Acerca dos impactos das medidas de austeridade fiscal (v.g. “congelamento” de salários) 

na eficiência do serviço público e nos patrimônios jurídicos dos servidores, o Ministro 

Alexandre de Moraes sustentou que aquelas devem ser enxergadas sob o prisma do objetivo 

republicano do bem comum, além de restar, em sua compreensão, impossível ao juiz 

constitucional estabelecer uma relação de causalidade entre a impossibilidade temporária de 

conceder reajustes salariais e a redução da eficiência no exercício de mister público. De novo, 

o Relator procurou distinguir o regime jurídico dos servidores públicos das normas gerais de 

direito financeiro, cujo objetivo é permitir que as pessoas políticas tenham recursos 

orçamentários para o enfrentamento da pandemia. Igualmente, não visualizou ofensa à 

irredutibilidade remuneratória na espécie, porquanto apenas se proibiu, temporariamente, o 

aumento de despesas com pessoal para viabilizar a dúplice meta – enfrentar as crises 

decorrentes da calamidade pública e manter o equilíbrio fiscal. Na mesma linha, respondeu a 
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outro bloco de argumentos que diziam respeito à vedação do retrocesso e ao princípio da 

proporcionalidade. 

Enfim, no tocante à competência do STF para dirimir conflitos federativos e ao devido 

processo legal, reafirmou que a renúncia de direito material em ações judiciais é faculdade 

processual, dentro da esfera discricionária do ente público, quando mais restrita aos processos 

judiciais, cabendo ao mandatário local a decisão por continuar ou não litigando junto ao 

Judiciário, em troca de benesses fiscais. Portanto, na compreensão do Relator, as normas 

impugnadas não apresentam riscos ao equilíbrio federativo, uma vez que são estritamente 

processuais e de cunho patrimonial. Em resumo, todas as alegações das agremiações políticas 

foram rechaçadas à unanimidade pelo Tribunal Pleno, nos termos do voto do Ministro 

Alexandre de Moraes. 

Em balanço avaliativo dos litígios propostos em razão da lei complementar em tela, 

reputam-se pertinentes algumas ponderações afeitas à seara do direito financeiro. De saída, a 

alegação de que há vício de iniciativa na LC 173/2020por ter sido proposta por Senador da 

República encontra eco no voto inicial do Ministro Edson Fachin no âmbito do MS 34.023, de 

sua relatoria, e, antes disso, na ADI 2.447, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, na qual 

se assentou que “o art. 165 da Constituição resguarda a iniciativa do Chefe do Poder Executivo 

contra qualquer espécie de norma que afete diretamente a elaboração das três peças 

orçamentárias”. No entanto, ao nosso ver, essa diretriz jurisprudencial encontra-se relativizada 

pela liberdade do legislador orçamentário e seu propósito constitucional, subvertidos nas 

alegações dos legitimados. Na verdade, a finalidade dessa ideia regulatória consiste em não 

inviabilizar a execução do orçamento público por meio de emendas parlamentares 

desconectadas do programa financeiro, o que seria possível pela introdução de normas 

expansivas das despesas públicas com o funcionalismo, sem a devida atenção ao lastro nas 

receitas públicas esperadas. No particular, esse argumento é funcionalizado para vedar qualquer 

deliberação sobre os regimes jurídicos dos servidores públicos, ainda que o objetivo da 

inovação seja disciplinar o peso financeiro da folha de pagamento.  

Quanto a esse aspecto, cumpre registrar o tema  917 da repercussão geral, cujo caso-

líder é o ARE 879.911, em que se reafirmou a jurisprudência do STF em matéria específica de 

instalação de câmeras de monitoramento de escolas públicas municipais. Por proposta do 

Ministro Relator, Gilmar Mendes, assentou-se que não usurpa a competência privativa do chefe 

do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trate da sua 

estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de seus servidores públicos. 

Em sede doutrinária, também importa o pensamento de José Maurício Conti no sentido de que, 
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sob a égide da Constituição de 1988, demonstra-se necessária viragem jurisprudencial para 

admitir, em bases mais amplas, a iniciativa legislativa em matéria de direito financeiro.567 

Mesmo na ordem constitucional pretérita, que expressamente previa competência exclusiva da 

Presidência da República nesse ramo jurídico, dentro da qual se incluíam os empréstimos 

públicos, interpretação sistemática dessa norma formulada pela doutrina já indicava não ser 

adequado o impedimento dos parlamentares em apresentar projeto de alteração das normas 

gerais.568 A nosso ver, a questão demanda melhor equacionamento em seara de jurisdição 

constitucional a partir do equilíbrio de influxos democráticos e legislativos na interpretação 

constitucional. 

Por seu turno, a avocação de óbice derivado do pacto federativo para o tratamento legal 

das finanças públicas dos entes federados desconsidera a distinção, já presente em Oswaldo 

Aranha, entre leis federais e nacionais,569  tendo em conta a dúplice condição das ordens 

constitucionais antecessoras, o que também vale para Constituição de 1988. Nessa linha, esse 

arcabouço consiste em documento superior tanto da União quanto da República Federativa do 

Brasil. No pensamento de Geraldo Ataliba, as competências legislativas concorrentes e 

exclusivas denotam distintas amplitudes, intensidades e naturezas conferidas ao Congresso 

Nacional, tendo em conta que, em matérias tributárias e financeiras, a Constituição criou três 

esferas e fontes de direito, assim como que o intérprete deve tomar as normas gerais como 

excepcionais.570 

Quanto à controvérsia sobre infringência ou compatibilidade com o acesso à Justiça, 

volta-se à carga com as críticas já feitas acerca dessa estratégia para reduzir a litigiosidade 

federativa, seja em razão dos pronunciamentos anteriormente realizados pelo STF, seja por 

vislumbrar-se alternativas com igual eficácia e menor onerosidade ao patrimônio jurídico das 

unidades menores. Então, cuida-se de questão relativa à integridade jurisprudencial do Tribunal 

e sua respectiva capacidade institucional de conferir respostas céleres. Feitas, uma vez mais, 

essas ponderações, por prudência legislativa, reafirma-se a compreensão de que se que se trata 

de previsão do instituto do “pactum de non petendo”. Com efeito, não se permite concluir pela 

inconstitucionalidade da previsão legal. 

                                                      
567 CONTI, José Maurício. Iniciativa legislativa em matéria financeira. In: SCAFF, Fernando Facury; CONTI, 
José Maurício (org.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 217 
e ss. 
568 ATALIBA, Geraldo. Iniciativa de lei complementar de normas gerais de direito tributário. Revista de 
Informação Legislativa, ano 22, n. 85, p. 233-236, jan./mar. 1985. p. 235. 
569 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Natureza jurídica do estado federal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1937, passim. 
570 ATALIBA, Geraldo. Competência do Congresso para editar normas gerais. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, ano 18, n. 72, p. 45-48, out./dez. 1981.  
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Novamente, destaca-se a pretensão de conferir maior abrangência à controvérsia 

deduzida nas ações pela Fazenda Nacional, como, por exemplo, na argumentação crítica 

esboçada a respeito das deficiências do pacto federativo. Isso porque soa contraditório apontar 

a maior adequação da via democrática, em detrimento da judicial, para resolver os dilemas do 

federalismo financeiro e, simultaneamente, aportar irresignação sobre a excessiva concentração 

de funções e competências na União, por força de decisões legislativas ou constituintes. Embora 

se compreenda o intuito retórico de contextualizar os sistemáticos auxílios federais aos estados 

em temática fiscal, assim como seja possível, em tese, a abertura da causa de pedir na ADI, sem 

contar o papel que as pré-compreensões desempenham na hermenêutica constitucional, 

entende-se, no caso, que o raciocínio jurídico do Tribunal deve cingir-se a estritos termos 

técnicos e diretos, em contraposição às alegações dos litigantes.  

Ademais, apresentou-se novamente, nas argumentações conflitantes, a tensão, em 

concreto, entre a disciplina fiscal e o dirigismo constitucional que exige prestações estatais, 

principalmente na seara de direitos sociais e econômicos, as quais necessariamente são movidas 

por gastos públicos expressivos e pela institucionalização de aparato técnico-burocrático, 

presumido tecnicamente independente e bem remunerado. Na qualidade de questão de fundo, 

há os dilemas políticos sobre o exato e empírico desdobrar do objetivo republicano relativo ao 

desenvolvimento nacional sustentável em sua compreensão holística (ambiental, econômica e 

social). Torna-se recomendável, uma vez mais, abordagem consequente e, na medida do 

processualmente possível, minimalista, ao menos em sede jurisdicional, haja vista se pautar 

tema basilar do federalismo fiscal brasileiro assumido, mas não resolvido, pelo Poder 

Constituinte em sua modalidade originária e múltiplas vezes depois em sua forma decorrente 

ou revisora. Em relação a esse ponto, continua atual e válida a posição vencedora do Moreira 

Alves, no que diz respeito à impossibilidade de o STF aferir a inconstitucionalidade de normas 

constitucionais originárias, com esteio na tradição constitucional brasileira, sob pena de 

hierarquização dos dispositivos desse altiplano normativo. Nesse sentido, informada pelo 

princípio da unidade da constituição, a competência atribuída ao Tribunal, nos termos do art. 

102, caput, do texto constitucional, como guarda desse documento jurídico-político, “implica 

dizer que essa jurisdição lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a Constituição como 

um todo, e não para, com relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder Constituinte 
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originário”.571 De fato, é inteiramente recomendável em tema vultoso, atinente ao 

endividamento público subnacional, proceder-se com a mesma prudência judicial. 

3.6.4 Crítica global à quinta versão narrativa 

“Em xeque, na pandemia do Coronavírus, cláusulas vitais 
de saúde coletiva. Juridicamente repelidas por esta 
Suprema Corte, por inócuas, medidas de improviso e sem 
comprovação científica para combater a pandemia do 
Coronavírus.”572 

(Rosa Maria Pires Weber) 

Em fecho à seção vocacionada a refletir sobre os limites e as condições de possibilidade 

de ter-se uma ordenação fiscal federativa em tempos excepcionais, compreende-se pertinentes 

cinco críticas ao estado da arte em tela quanto à judicialização da dívida pública federativa. 

De saída, observa-se que, na falta de um regime jurídico suficiente e adequado para 

enfrentar tempos bicudos, previamente determinado sob a forma de normas gerais e abstratas 

passíveis de estudo sistemático pelo direito financeiro, as decisões judiciais do STF ocuparam 

parcialmente esse vácuo normativo em bases provisórias, ao derrogarem em concreto o 

arcabouço fiscal aplicável em circunstâncias normais.  

Assumido esse processo como diagnóstico, remanescem indagações, pelo menos aos 

olhos do jurista, isto é: (i) quando se justifica essa intervenção judicial? (ii) até onde o Tribunal 

pode ir? (iii) por quais razões? e (iv) quais são os custos econômicos e sustentáveis dessa 

liderança política por parte da Corte? Sem ter clareza na resposta a esses questionamentos, a 

resultante é que a conjuntura política e econômica ganhe primazia em relação à estrutura 

constitucional. 

Segundo ponto diz respeito aos eventuais atritos quando o Senado Federal, na condição 

de Casa da federação, e o STF, como Tribunal da Federação, sobrepõem suas atuações, diante 

de responsabilidades compartilhadas. Por conseguinte, remanesce a dúvida sobre até que ponto 

as manifestações trazidas pela Advocacia-Geral da Casa Legislativa em processos objetivos 

espelham o imaginário dos senadores. Tendo em vista que a instância parlamentar abnegou de 

parcela de suas responsabilidades na normatização e no controle do endividamento público 

                                                      
571 ALVES, José Carlos Moreira. A inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias: sua 
impossibilidade em nosso sistema constitucional. Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de 
Brasília, Brasília, p. 53-54, mar. 1997. p. 53. 
572 Argumentação contida em diversas decisões monocráticas, como a ACO-TP 3.474, de relatoria da Ministra 
Rosa Weber, j. 26.02.2021. 
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subnacional, ao optar por estabelecer normas-quadro e por limitar as hipóteses nas quais são 

obrigatórias as autorizações senatoriais para que os estados possam proceder a contratação de 

operação de crédito, pensa-se ser necessário distinguir, com clareza, o que diferencia a atuação 

do STF nessa temática das ações da STN e, em menor medida, do Bacen, uma vez que os 

últimos há muito ocuparam o espaço decisório deixado pelo Senado. Nessa linha, a dúvida é se 

os aportes de teoria jurídica mobilizados pela advocacia pública em favor da deferência da Corte 

às prerrogativas do Parlamento, limitando o escopo de atuação da primeira, correspondem a 

uma insatisfação senatorial generalizada a respeito de uma realidade empírica da sala de 

máquinas da Constituição de 1988. Isso porque, a depender da resposta, se estaria diante de 

uma fonte inesgotável de conflitos entre os poderes republicanos. 

Nesse espectro de preocupações, também chamou a atenção a existência ou não de um 

efetivo diálogo entre a Presidência da República e o STF, porquanto, em relação ao alcance 

federal ou nacional do regime extraordinário fiscal, o Tribunal não influenciou o 

comportamento dos Poderes eleitos, quando afirmou peremptoriamente a necessidade da 

extensão do arcabouço emergencial aos Estados, Distrito Federal e Municípios. De outro lado, 

o Executivo não obteve da Corte um alinhamento automático em prol de sua autoridade para 

coordenar a crise, o que, no particular, parece confundir-se com a capacidade de impor sua 

vontade sobre os governadores, em uma disputa de política pura, com perspectivas eleitorais. 

Quarta crítica reside nas dúvidas que emergem da atuação do STF em contexto 

excepcional, notadamente quando a Corte entra e sai de cena. Sem fundamentos estruturantes 

para balizar essa intervenção, resta a percepção subjetiva das conjunturas política e econômica 

por parte dos Ministros do Tribunal. Porém, reputa-se importante atentar para a diferença de 

linguagem entre as instâncias representativa e judicial, uma vez que a distinção de lógicas de 

raciocínio turva-se diante do argumento em favor da função de governo do STF e da conversão 

do juízo sobre os requisitos da tutela cautelar, em maior margem de apreciação de conveniência 

política, para suspender uma lei aprovada pelo Parlamento. Igualmente, outro fator, ainda 

incerto, consiste no custo reputacional de quem pretende governar no médio-longo prazo. 

Última consideração diz respeito à incerteza em relação ao “saldo líquido” de 

aprendizados institucionais para a próxima crise fiscal ou sanitária. Dito de forma mais simples, 

as instituições republicanas saíram melhores desse ciclo de litigância federativa? Certamente, 

cuida-se de uma questão em aberto, por similitude à ausência de conclusão da própria pandemia, 

contudo se trata de referencial zetético inafastável nos dilemas constitucionais enfrentados. 
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3.7 Consolidação cronológica das contendas judiciais a propósito da dívida pública 

federativa 

“Como se vê, o Supremo Tribunal Federal atua como 
árbitro da Federação, resolvendo os eventuais conflitos 
com base na Constituição. Ora os estados, com aval da 
Suprema Corte, desfrutam de uma maior liberdade 
constitucional; ora essa liberdade é restringida em favor 
da Federação. Sem dúvida, essas interpretações oscilam 
entre ampliar a competência federal e defender os direitos 
dos estados, de acordo com os momentos e os processos 
históricos.”573 

(José Antônio Dias Toffoli) 

 Com esteio na escolha metodológica por dividir a perquirição do objeto desta tese 

segundo as narrativas que mobilizaram o STF e os atores políticos e do sistema de Justiça 

relevantes ao federalismo fiscal brasileiro, foi possível desenvolver considerações críticas sobre 

esse universo jurídico.  

Compreende-se ter havido cinco versões que mais mobilizaram a Corte, isto é: (i) a 

condição do Senado Federal de árbitro político da federação; (ii) as condições e os limites do 

exercício, pela União, de suas prerrogativas obrigacionais e federativas; (iii) o tensionamento 

entre disciplina e criatividade oriundo do comportamento fiscal dos entes estaduais; (iv) o STF 

na qualidade de árbitro judicial da federação; e (v) a ordenação fiscal do Estado federal em 

tempos excepcionais. Em cada um desses polos, houve a oportunidade de se expor ganhos 

institucionais ao longo do tempo, mas também juízos no sentido do aprimoramento do estado 

da arte hodierno. 

Perfectibilizada, ao longo deste capítulo, uma visão eminentemente funcional da 

problemática da judicialização do endividamento público subnacional, a título de 

sistematização dos principais achados científicos da pesquisa, reputa-se ser pertinente avaliar o 

repertório jurisprudencial em perspectiva complementar. A propósito, argumenta-se em torno 

de uma visão cronológica sob o prisma conjuntural da experiência litigiosa no STF. Com efeito, 

almeja-se jogar luzes sobre aspectos inexplorados na primeira abordagem, igualmente 

importantes para o direito financeiro. 

 Adotada como marco inicial a promulgação da Constituição da República, em outubro 

de 1988, as contendas judiciais da primeira fase do relacionamento financeiro entre União e 

                                                      
573 TOFFOLI, José Antonio Dias. A evolução do papel do Supremo Tribunal Federal no Brasil. In: PINTO, Hélio 
Pinheiro et al. (coord.). Constituição, direitos fundamentais e política: estudos em homenagem ao professor 
José Joaquim Gomes Canotilho. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 135-147. p. 141. 
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estados estiveram atreladas ao esforço de consolidação fiscal dos entes subnacionais, à 

repactuação dos contratos, com foco no estoque dos passivos, e ao controle da crescente dívida 

pública mobiliária das unidades federadas, motivada pelo objetivo constitucional de 

adimplemento dos precatórios judiciais. 

 De modo mais específico, em fevereiro de 1992, as ADIs 686 e 688, de relatoria do 

Ministro Ilmar Galvão, versaram sobre a renegociação da dívida federativa pela Lei 8.388/1991, 

gestada no governo Collor. O resultado foi a favor da União, porém a estreita maioria de 6 a 4 

parecia anunciar o processo de impeachment presidencial aberto em setembro daquele ano.  

Nas ADIs 1.523, 1.527 e 1.593, todas de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, o 

controle feito pelo STF aos abusos na emissão de letras financeiras do Tesouro estadual para o 

pagamento de requisitórios emitidos no regime constitucional decaído representou uma posição 

contra os Estados.  

Por sua vez, no âmbito da ADI 1.728 e em uma dezena de outras ações semelhantes, de 

relatoria do Ministro Octavio Gallotti, ocorreu uma vitória dos Estados, porquanto a Corte, por 

unanimidade, julgou inconstitucional resolução senatorial que intencionava vincular as receitas 

advindas das privatizações de estatais estaduais ao adimplemento da dívida pública federativa.  

Na virada dos mandatos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso, permitida a 

reeleição, em fevereiro de 1999, a Pet 1.665, de relatoria do Ministro Moreira Alves, resultou 

em êxito da União, porquanto se mostrou inócua a decisão do ex-Presidente e então governador 

do Estado de Minas Gerais de declarar a moratória da dívida pública federativa, uma vez que o 

Relator não concordou com o pleito em sede monocrática, e o governo federal fez uso de 

retenções das receitas estaduais seguidas de compensação pro solvendo. De toda forma, o 

desempenho institucional da Corte caracterizou-se por pedido de vista formulado pelo Ministro 

Maurício Corrêa, que perdurara até a composição das partes contratantes, entendido que o 

tempo do litígio beneficiou o ente central. A Tabela 7, a seguir, sintetiza essa primeira fase.  
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Tabela 7 - Consolidação da primeira fase de judicialização da dívida federativa - Primeira fase: 
CR/88 até LRF (1988 a 2000) - Total de ações analisadas: 23 

Seq. Processo Mês/ano Pedido 

1 ADIs 686 e 688 02/92 Renegociação da Lei 8.388/1991 

2 ADIs 1.523 e 1.527 11/96 
Letras financeiras do Tesouro de Santa 

Catarina 

3 ADI 1.593 04/97 
Letras financeiras do Tesouro de 

Pernambuco 

4 

ADIs 1.728, 1.733, 1.734, 
1.735, 1.736, 1.737, 1.738, 
1.739, 1.740, 1.741, 1.742, 
1.743, 1.744, 1.745, 1.761, 

1.769 e 1.796 

12/97 Resolução Kleinubing 

5 Pet 1.665 02/99 
Moratória de Minas Gerais para com a 

União 

Fonte: elaboração própria. 

 Na segunda fase, inaugurada pela edição da LRF, os conflitos federativos tornam-se 

mais frequentes e intensos, a começar pela própria LC 101/2000, que foi ostensivamente 

impugnada no STF. O caso condutor é a ADI 2.238, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, 

ajuizada em julho de 2000. No julgamento da medida cautelar, manteve-se substancialmente a 

legislação de direito financeiro, o que permite a conclusão de atuação da Corte a favor da 

União, exceto quanto aos mecanismos inovadores do diploma que buscavam, por um lado, 

municiar o chefe do Poder Executivo de válvula de escape para reduzir o peso da folha salarial 

em tempos ruins e, lado outro, limitar o empenho dos demais poderes e órgãos autônomos, ao 

que conclui-se ser posição contra os Estados.  

Em maio de 2001, há uma série de representações interventivas ajuizadas por 

jurisdicionados em face de entes estaduais inadimplentes com precatórios vencidos. Na IF 

2.915, de relatoria do Ministro Presidente Marco Aurélio, a qual versava sobre o Estado de São 

Paulo, o resultado em Plenário foi de 10 a 1 contra a posição do Relator e a favor dos entes 

estaduais.  

Na virada dos mandatos majoritários, em janeiro de 2003, o Estado do Rio de Janeiro 

aforou a AC 6, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, com vistas a não sofrer bloqueios federais 

em razão de seu inadimplemento da dívida federativa, contudo a Corte logrou unanimidade em 

julgamento em benefício da União.  

Em maio de 2004, por proposta do Estado da Bahia, houve o ajuizamento da AC 268, 

de relatoria do Ministro Marco Aurélio, na qual se decidiu unanimemente em proveito dos 
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Estados, em controvérsia sobre a não inclusão do adicional de ICMS do fundo estadual de 

combate à pobreza na base da Receita Real Líquida, repercutindo no limite de 

comprometimento das finanças estaduais.  

Também em maio de 2004, o Estado do Rio Grande do Sul propôs a AC 282, de relatoria 

do Ministro Ayres Britto, na qual se objetivara não ter suas contas públicas mais comprometidas 

com a dívida pública federativa em razão da opção por manter o Banrisul no âmbito do Proes. 

Nesse caso, iniciado nas imediações das descobertas de esquema de corrupção conhecido como 

Mensalão, repetiu-se em colegiado estreita maioria de 6 a 4 a favor da União.  

Por seu turno, em dezembro de 2004, o Estado de Alagoas moveu a AC 549, de relatoria 

do Ministro Carlos Velloso, na qual se intentava incluir o refinanciamento da dívida mobiliária 

alagoana na regra de limitação do comprometimento das contas estaduais com o serviço da 

dívida federativa. Ao contrário do caso sul-rio-grandense, aqui o resultado da deliberação 

judicial foi unânime em benefício do Estado, apesar de somente ter sido concluído em 2009. 

Essa contenda foi seguida de múltiplas outras e remanesce até hoje em aberto na AO 1.726, de 

relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, sucedido pelo Ministro Edson Fachin, na qual a 

unidade estadual pretende que os juros contratuais e o limite de comprometimento das contas 

sejam reduzidos, em consonância com o tratamento mediano concedido pela União aos estados 

no PAF. 

Na virada dos mandatos, em fevereiro de 2007, o governador do Estado do Paraná 

promoveu a ACO 991, de relatoria originária do Ministro Ayres Britto, a primeira de uma série 

a respeito da imbricação entre as letras financeiras estaduais e municipais compradas pelo 

Banestado e a dívida pública federativa. Em todas as ações, os julgamentos ocorreram somente 

ao fim da década de 2010 e foram unânimes, com êxito da União.  

Em janeiro de 2008, o governador do Estado de Rondônia controverteu sobre a 

intervenção do Bacen no Beron, no âmbito da ACO 1.119, de relatoria do Ministro Ricardo 

Lewandowski, sucedido pelo Ministro Edson Fachin, haja vista que acreditara ter sido 

prejudicado por incompetência de interventores da autoridade federal. Com efeito, objetivava 

ser ressarcido pelos cofres federais e, por consequência, beneficiar-se de significativo 

abatimento na dívida pública federativa. O julgamento somente se perfectibilizou em 2020, com 

ganho de causa para a União. Vale registrar que, por quatro anos, de julho de 2014 até agosto 

de 2018, as prestações mensais dessa relação obrigacional estiveram suspensas, por força de 

decisão tomada na AC 3.637, com os mesmos relatores, em razão de calamidade pública 

motivada por desastre natural. Essa segunda fase está sintetizada na Tabela 8, a seguir.  
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Tabela 8 - Consolidação da segunda fase de judicialização da dívida federativa - Segunda fase: 
LRF até a Recessão de 2014 (2000 a 2014) - Total de ações analisadas: 34 

Seq. Processo Mês/ano Pedido/Tema 

1 
ADIs 2.238, 2.241, 2.250, 

2.256, 2.261, 2.324, 2.365 e 
3.756 e ADPF 24 

07/2000 Questionamento em abstrato da LRF 

2 ACO 597 10/2000 
Pretensão de banco distrital referente às 
letras financeiras do tesouro estadual 

3 IF 2.816 05/2001 
Intervenção federal em São Paulo por 
inadimplemento de precatórios 

4 AC 6 01/2003 Bloqueio federal no Rio de Janeiro 

5 AC 282 05/2004 
Consequências legais da opção pela não 
privatização do Banrisul no Proes 

6 
AC 268, 231 e 921 e ACOs 

727, 720 e 817 
05/2004 

Inclusão ou não do adicional de ICMS 
dedicado ao fundo de pobreza na RLR 

7 ACO 775 06/2004 
Inclusão ou não do adicional de ICMS 
dedicado ao fundo de pobreza no piso 
setorial de saúde e educação 

8 
AC 549, ACO 798, ACO 

2.076, ACO 3.132 e AO 1.726 
12/2004 

Inclusão da dívida mobiliária refinanciada 
na RLR 

9 ADIs 3.786 e 3.845 08/2006 
Resolução senatorial que autorizou 
securitização da dívida ativa 

10 ACOs 991 e 1.349 02/2007 
Absorção pelo Estado do Paraná de letras 
financeiras estaduais e distritais adquiridas 
pelo Banestado 

11 ACO 1.092 11/ 2007 

Multa contratual decorrente da 
irresignação por do Estado do Paraná em 
relação à assunção dos débitos do 
Banestado 

12 ACOs 1.119 e 1.265 01/2008 

Responsabilidade civil da União pelo 
fracasso da intervenção do Bacen no 
Beron, cujo resultado foi incorporado à 
dívida pública do Estado de Rondônia para 
com o governo federal 

13 RE 1.067.086 10/2010 tema 327 

14 RE 770.149 09/2013 tema 743 

Fonte: elaboração própria. 

Em meados do fim de 2013 e do início de 2014 até março de 2020, inaugura-se a terceira 

fase do relacionamento da dívida pública federativa. Ela inicia-se com a ACO 2.178, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso, a respeito da antecipação, pela União, dos royalties do 

petróleo ao Estado do Espírito Santo para fins de capitalização do fundo de previdência 

estadual. Isso porque a Fazenda estadual argumenta pela caracterização da onerosidade 
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excessiva da avença contratual. O julgamento definitivo do mérito pende de término, porém, 

por decisão monocrática do Relator, o tempo corre em desfavor da União.  

Em dezembro de 2013, ocorreu o ajuizamento da ADI 5.072, de relatoria do Ministro 

Gilmar Mendes, cujo questionamento precípuo girou em torno da utilização da disponibilidade 

financeira dos depósitos judiciais pelo Estado do Rio de Janeiro. Após a realização de audiência 

pública, tomada em 2020, a decisão colegiada unânime pode ser considerada contra os Estados, 

sucumbência atenuada pela modulação dos efeitos. Importa dizer que a Procuradoria-Geral da 

República transformou o assunto em agenda institucional, o que se traduziu em múltiplas ações 

diretas, aforadas, inclusive, recentemente, em 2021, v.g. ADI 6.652, referente ao Pará, ADI 

6.660, com relação a Pernambuco, e ADI 6.701, a respeito do Espírito Santo.  

A verticalização dessa fase certamente ocorreu com a impetração, em fevereiro de 2016, 

pelo Estado de Santa Catarina, do MS 34.023, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em que 

se buscava infirmar a capitalização composta dos juros da dívida pública federativa, bem como 

se pretendia a redução do peso financeiro do fluxo e a concessão de descontos no estoque. O 

resultado do julgamento meritório desse conjunto de mandados impetrados pela maior parte 

dos estados federados restou inconcluso, contudo, na prática, significou uma vitória dos 

Estados, porquanto o Pleno primeiro conheceu da ação e depois deliberou pela suspensão do 

feito para viabilizar a autocomposição dos contratantes, deferindo, nesse iter, todavia, as 

liminares aos entes estaduais. Logo, o tempo transcorreu em desfavor do governo federal ao 

longo de todo primeiro semestre de 2016. Ao lado disso, houve o ajuizamento, por partidos da 

situação, das ADPFs 382 e 383, de relatoria do Ministro Celso de Mello, em que se buscava a 

concretização dos comandos dirigidos à União pelas LCs 148/2014 e 151/2015. A despeito de 

as arguições não terem recebido seguimento pelo Relator, as decisões concedidas pela 

Presidência do STF no curso do recesso forense permitem considerar um êxito dos Estados. Em 

suma, no contexto de impeachment presidencial, acredita-se que a atuação da Corte guardou 

alinhamento com os interesses dos governadores e do Congresso Nacional. 

Na antessala dos Jogos Olímpicos de 2016, tem-se a ACO 2.898, de relatoria do 

Ministro Ricardo Lewandowski, movida pelo Estado do Rio de Janeiro, a qual passou a 

inviabilizar sua gestão fiscal por diversos fatores. Essa foi a primeira de uma série de demandas 

judiciais a respeito do relacionamento litigioso entre esse ente e a União, destacando-se a ACO 

2.981, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sucedido pelo Ministro Dias Toffoli, e a ACO 3.457, 

também de relatoria de Dias Toffoli. Em todos esses casos, a atuação do STF observou os 

interesses da unidade fluminense. Nessa seara, em março de 2017, há ainda a ADI 5.683, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso, em que se discutiu a possibilidade da privatização da 
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Cedae, dada em contragarantia a empréstimo público externo dedicado a regularizar a folha de 

salários e encargos. Portanto, a manutenção da substância da solução legislativa indica 

julgamento em favor do Estado, apesar de o governo federal somente ter se prejudicado com a 

ACO 3.457, quando não pôde executar suas prerrogativas contratuais. 

Diante da deficiência do desenho normativo da LC 159/2017 em prever um regime de 

recuperação fiscal para os estados muito endividados, observou-se movimento semelhante por 

parte dos estados do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e Goiás em ações nas quais esses 

entes pretendiam ver-se contemplados pelos principais benefícios da RRF: o acesso ao crédito 

garantido pela União e a não execução das contragarantias pelo governo federal. No Anexo V 

da LDO referente ao exercício de 2021, há a informação de que o credor restou impedido de 

executar as contragarantias no ano de 2019 por força de liminares deferidas pelo STF em 

relação aos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Amapá.574 Quanto ao 

exercício de 2020, relatório de garantias honradas pela União, de dezembro de 2020, informa 

ainda ter honrado garantias referentes aos estados de Roraima, Piauí, Bahia, Pernambuco, Mato 

Grosso do Sul, Paraíba, São Paulo, Tocantins e Maranhão.575 Nesse sentido, em face da 

concessão sistemática de liminares por parte do STF, tornou-se comum, nos estudos 

econômicos e na práxis jurídica da advocacia pública federal, atribuir-se um viés em favor dos 

estados na atuação da Corte, conforme visto na revisão de literatura empreendida no primeiro 

capítulo. 

No entanto, no que tange aos arcabouços normativos propriamente ditos, o Tribunal 

julgou constitucionais as LCs 156/2016, 159/2017 e 173/2020. Quanto à primeira legislação, 

em agosto e novembro de 2017, foram ajuizadas as ADIs 5.757 e 5.981, de relatoria do Ministro 

Roberto Barroso, e 5.807, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, respectivamente. Pendente 

a última de julgamento definitivo, mas indeferida monocraticamente a cautelar pleiteada, a 

resultante da prestação jurisdicional é nitidamente favorável à União. Mesma conclusão tem-

se em relação à LC 159/2017, que foi desafiada pela ADI 5.789, de relatoria do Ministro 

Roberto Barroso, tendo sido extinta em razão da ilegitimidade ativa do requerente. Enfim, até 

a presente data, o STF não fez qualquer reparo à LC 173/2020, mesmo após as alterações 

promovidas pela LC 178/2021 e o ajuizamento de mais de uma dezena de ações diretas de 

inconstitucionalidade. Nesse sentido, o STF não só as julgou improcedentes, quando 

                                                      
574 BRASIL. Lei 14.116, de 31 de dezembro de 2020. Anexo V: riscos fiscais, p. 62. Disponível em: 
http://planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/Anexo/ANL14116V.pdf. Acesso em: 31 mar. 2021. 
575 BRASIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Relatório de 
Garantias Honradas pela União em operações de crédito – dezembro/20. Disponível em: 
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:36529. Acesso em: 31 mar. 2021. 
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ultrapassada a cognoscibilidade, como também lhes imprimiu os efeitos da repercussão geral 

quanto ao art. 8º da LC 173/2020 no bojo do tema 1.137, de relatoria do Ministro Presidente. 

Portanto, o exercício do controle abstrato de constitucionalidade, em matéria de dívida pública 

federativa, foi amplamente em favor da União. A síntese dessa terceira fase é apresentada na 

Tabela 9 a seguir. 

Tabela 9 - Consolidação da terceira fase de judicialização da dívida federativa - Terceira fase: 
Recessão de 2014 até declaração de estado pandêmico pela OMS em março de 2020 (2014 a 2020) 
- Total de ações analisadas: 41 

Seq. Processo Mês/ano Pedido 

1 ACOs 2.178, 2.393 e 3.327 07/2013 

Reconhecimento da onerosidade excessiva 
dos contratos de antecipação pela União 
aos estados das participações 
governamentais relativas aos recursos 
minerais 

2 
ADIs 5.072, 5.099, 5.409, 
5.747, 5.080, 5.456 e 5.353 

12/2013 

Utilização das disponibilidades dos 
depósitos judiciais e administrativos sem 
amparo em lei complementar federal e para 
amortização da dívida fundada 

3 ACO 2.755 08/2015 
Abstenção da execução pela União das 
contragarantias em desfavor do Estado do 
Rio Grande do Sul 

4 ADPFs 382 e 383 01/2016 
Ilegalidade do decreto presidencial ao 
apresentar óbices à concessão de descontos 
retroativos na dívida federativa 

5 

MS 34.023, MS 34.110, MS 
34.122, MS 34.141, MS 
34.164, MS 34.151, MS 34.123 
MS 34.154, MS 34.168, MS 
34.143, MS 34.137, MS 
34.132, MS 34.135 e ACO 
2.925   

02/2016 
Capitalização simples ou composta dos 
contratos da dívida 

6 
ACOs 2.898, 2.972, 2.981 e 
3.457 

07/2016 

Abstenção da execução pela União das 
contragarantias em desfavor do Estado do 
Rio de Janeiro e permissão do STF para 
descumprir o art. 167 do texto 
constitucional 

7 ADI 5.683 03/2017 

Questionamento em abstrato de lei 
estadual que autorizou alienação do 
controle acionário da Companhia Estadual 
de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro e 
penhor dessas ações como contragarantia 
de empréstimo público externo voltada à 
regularização da folha salarial 
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Seq. Processo Mês/ano Pedido 

8 ADIs 5.757, 5.807 e 5.981 08/2017 
Questionamento em abstrato da LC 
156/2016 

9 ADI 5.789 10/2017 
Questionamento em abstrato da LC 
159/2017 

10 ACOs 3.108 e 3.270 02/2018 

Abstenção da execução pela União das 
contragarantias em desfavor do Estado de 
Minas Gerais primeiro em razão do 
desastre de Brumadinho e depois por 
calamidade pública financeira. Atrair os 
benefícios do RRF da LC 159/2017 

11 ACOs 3.262, 3.286 e 3.328 05/2019 

Abstenção da execução pela União das 
contragarantias em desfavor do Estado de 
Goiás e atrair os benefícios da RRF da LC 
159/2017 

Fonte: elaboração própria. 

As ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de relatoria do Ministro Alexandre de 

Moraes, com ajuizamento em junho de 2020, nas quais o STF julgou constitucionais as 

contrapartidas financeiras – exigíveis dos estados – ao auxílio fiscal prestado pela União no 

âmbito da LC 173/2020, marcam o fim de uma quarta fase, que melhor se qualifica como um 

excursus, pois a necessidade de financiamento governamental para o combate de pandemia 

merece, na maior medida do possível, ser apreciada de forma apartada, por conta da 

excepcionalidade que esse desafio nacional representou. 

Antes disso, o Tribunal concedeu liminares em demandas promovidas pelos Estados, a 

começar pela ACO 3.363, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, aforada em março de 

2020, para fins de suspender as prestações mensais da dívida pública federativa, de maneira a 

gerar espaço fiscal voltado, de um lado, a lastrear as ações excepcionais e, de outro, a recompor 

as perdas de arrecadação das receitas tributárias nos cofres subnacionais, fortemente afetadas 

pela redução da atividade comercial e consumerista. Diante da paralisia federal e de 

dissonâncias éticas entre os mandatários dos distintos níveis de governo, cuidou-se de um 

pronunciamento judicial em prol dos Estados. 

No mesmo mês de março, pleito formulado pelo Presidente da República foi acolhido 

na ADI 6.357, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na medida em que se permitiu a 

inobservância das restrições orçamentárias impostas pela LRF relativas aos gastos públicos 

durante a calamidade pública de alcance nacional. Ainda assim, houve dificuldade de ordem 

legal, aos olhos da equipe econômica do governo federal, em financiar as ações de combate ao 

coronavírus, pois a Constituição Financeira e a LRF também possuem regras fiscais com a 
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finalidade de evitar custeio de despesas por meio de dívida pública.576 Com o objetivo de 

aplacar essa insegurança jurídica do corpo burocrático, adveio a EC 106/2020, com regência 

própria da crise conjuntural por meio de um regime extraordinário fiscal, financeiro e 

administrativo. Essa quarta fase está sintetizada na Tabela 10 a seguir.  

Tabela 10 - Consolidação da quarta fase de judicialização da dívida federativa - Quarta fase: 
Pandemia Covid-19 (2020) - Total de ações analisadas: 41 

Seq. Processo Mês/ano Pedido 

1 

ACOs 3.363, 3.365, 3.366, 
3.367, 3.368, 3.369, 3.370, 
3.371, 3.372, 3.373, 3.374, 
3.375, 3.376, 3.377, 3.378, 
3.379, 3.380, 3.381, 3.382, 
3.383, 3.384, 3.387, 3.389, 
3.390, 3.391, 3.394, 3.400, 
3.401, 3.403 e 3.405 

03/2020 

suspensão das prestações da dívida 
federativa para canalizar recursos em torno 
do combate aos efeitos sociais e 
econômicos da Covid-19 

2 ADI 6.357 03/2020 
flexibilização das contrições aos gastos 
públicos na LRF 

3 
ADIs 6.442, 6.444, 6.447, 
6.450, 6.465, 6.485, 6.525, 
6.526, 6.541 e 6.542 

06/2020 
questionamento em abstrato da LC 
173/2020 

Fonte: elaboração própria. 

Ademais, é possível dizer que as autoridades econômicas federais pretendem iniciar 

uma nova e quinta fase do relacionamento fiscal entre União e Estados, de 2021 em diante, com 

fundamento na LC 178/2021, cuja análise foge ao escopo temporal desta tese. Cabe apenas 

dizer que a ACO 3.457, intentada pelo Estado do Rio de Janeiro em dezembro de 2020, após a 

aprovação desse novo marco legal, inspira prudencial cautela sob o prisma do direito financeiro.  

De todo modo, o universo analisado de 139 demandas permite advogar-se pela 

representatividade desta pesquisa e, por consequência, de suas conclusões, em face do arco 

temporal de 32 anos, desde o advento da Constituição da República de 1988 até o final do 

exercício financeiro de 2020. 

  

                                                      
576 FERNANDES, Adriana. Aprovação de “orçamento de guerra” não é indispensável para o governo, dizem 
técnicos. O Estado de S. Paulo, 31 de março de 2020. Disponível em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aprovacao-de-orcamento-de-guerra-nao-e-indispensavel-para-o-
governo-dizem-tecnicos,70003255591. Acesso em: 31 mar. 2021. 
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3.8 Síntese conclusiva do terceiro capítulo 

“Ao leitor, 

O trabalho que ora se apresenta a público contém uma 
série de perturbações que acudiram ao autor. Há 
verdadeira babel na interpretação da linguagem jurídica. 
Os fatos, os confrontos, os conflitos pessoais vão se 
sucedendo (...) são perturbadores. Normalmente, há 
incompreensão. Interesses se chocam. Não ficam claros. 
Intérpretes, analistas, estudiosos, juízes e juristas se 
debruçam sobre o acontecimento e não o compreendem, 
ou o entendem de forma equivocada.”577 

(Regis Fernandes de Oliveira) 

De início, a primeira constatação que se faz é a imperatividade de que os atores em 

litígio estendam seu horizonte temporal, seja retrospectivamente, seja prospectivamente. 

Quanto ao passado, quer-se dizer que se mostra equivocado generalizar a experiência recente 

para concluir instantaneamente que o STF é parte do problema, e não da solução. Nesse sentido, 

falta ao órgão judicial uma compreensão macro dos efeitos que sua atuação provocaria nas 

contas públicas, assim ele se torna incrementador do risco de crédito intergovernamental.  Em 

diálogos formais e informais entre técnicos da Corte, da Advocacia pública federal e estadual e 

agentes de formação econômica, tornou-se comum, de 2016 para cá, imputar ao Tribunal um 

viés a favor ou contra um dos entes federados, quando não uma responsabilidade pelo estado 

litigioso do federalismo fiscal brasileiro. Esse ponto já havia sido esboçado na literatura 

jurídica: “seria simplista argumentar que o STF favorece o governo federal ou os governos 

estaduais quando do julgamento dos conflitos federativos”.578  

                                                      
577 OLIVEIRA, Régis Fernandes. Interpretação, paixões e direito: o sentimento trágico do Direito e seu ignorado 
aspecto fenomenológico. São Paulo: Estante de Direito, 2019. Dirigida à comunidade jurídica por quem professa 
o direito financeiro, cremos que sintetiza o ganho do materialismo histórico: “As premissas de que partimos não 
são bases arbitrárias, dogmas; são bases reais que só podemos abstrair na imaginação. São os indivíduos reais, sua 
ação e suas condições materiais de existência, tanto as que eles já encontraram prontas, como aquelas engendradas 
de sua própria ação. Essas bases são pois verificáveis por via puramente empírica (...) Essa forma de considerar as 
coisas não é isenta de pressupostos. Ela parte das premissas reais e não as abandona por um instante sequer. Essas 
premissas são os homens, não os homens isolados e definidos de algum modo imaginário, mas envolvidos em seu 
processo de desenvolvimento real em determinadas condições, desenvolvimento esse empiricamente visível (...) 
É aí que termina a especulação, é na vida real que começa portanto a ciência real, positiva, a análise da atividade 
prática, do processo, do desenvolvimento prático dos homens. Cessam as frases ocas sobre a consciência, para que 
um saber real as substitua. Com o conhecimento da realidade, a filosofia não tem mais um meio para existir de 
maneira autônoma. Em seu lugar, poder-se-á no máximo colocar uma síntese dos resultados mais gerais que é 
possível abstrair do estudo do desenvolvimento histórico dos homens. Essas abstrações, tomadas em si mesmas, 
desvinculadas da história real, não têm absolutamente nenhum valor.” (MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A 
ideologia alemã. Tradução Luís Claudio de Castro e Costa. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 10 e 20-21) 
578 DANTAS, Andrea de Quadros. O árbitro da federação pode influenciar o jogo do resgate?: o impacto da 
jurisprudência federalista do STF na crise fiscal dos Estados brasileiros. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020. p. 350. 
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Quanto ao futuro, compete às lideranças públicas das alçadas federal e estadual 

considerar o vínculo federativo como uma relação de trato permanente, mutuamente benéfico 

de parte a parte, a despeito de eventuais arranjos serem pontualmente desfavoráveis e serem 

transitórios os ocupantes dos cargos eletivos.  

Postos esses dois olhares, argumenta-se que, em relação à judicialização da dívida 

federativa em horizonte temporal suficientemente longo, a Corte tende a ser imparcial em sua 

prestação jurisdicional sob perspectivas atitudinais ou de resultados, como se verifica em 

sucessivos julgamentos sobre controvérsias jurídicas diversas, nas quais o Colegiado convergiu 

à unanimidade de um lado ou de outro. Sendo impossível perlustrar as vontades íntimas dos 

julgadores com referência às suas preferências atinentes ao federalismo pátrio, não se 

depreendeu dos dados coletados um viés por parte do STF em benefício de um nível federativo.  

Por evidente, não se está a dizer que os Ministros da Corte não possuam anteposições, 

favoritismos, inclinações ou simpatias nas querelas federativas, tampouco que eles não a 

expressem, pois o fazem em manifestações orais, principalmente quando a controvérsia divide 

o Plenário ou a temática em litígio está sub ou super-regulada. No geral, as percepções 

derivadas desta pesquisa sobre judicialização da dívida pública federativa não divergem no 

ponto quanto ao padrão nos votos mais moderados (evita-se nulificar legislação) ou agressivos 

(tende-se a infirmar atos normativos), observadas na dimensão atitudinal a favor ou contra o 

governo federal em Nery,579 Jardim e Garoupa,580 Arlota e Garoupa,581 Mueller e Jaloretto582 e 

Kapiszewski.583 Na verdade, conclui-se que as preferências dos julgadores por arranjos mais 

centralizados ou mais descentralizados, de acordo com sua mundividência do Estado 

brasileiro, não são as variáveis determinantes para o desfecho dos litígios federativos relativos 

ao endividamento público subnacional. Nessa linha, demonstrou-se na pesquisa que importam 

mais à previsibilidade dos resultados, na dimensão externa ao órgão decisória, a conjuntura 

política e econômica e, no escopo interno, a dinâmica de deliberação colegiada do STF. Esses 

resultados dialogam com literatura jurídica de verniz empírica, relativa a outras experiências, 

                                                      
579 FERREIRA, Pedro Fernando de Almeida Nery. Como decidem os ministros do STF: pontos ideais e 
dimensões de preferências. 2013. 140 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade de Brasília, Brasília, 
2013. p. 61. 
580 JARDIM, Maria Angela de Santa Cruz Oliveira; GAROUPA, Nuno. Chossing Judges in Brazil: reassessing 
legal transplants from the United States. American Journal of Comparative Law, v. 59, p. 529-561, 2011. 
581 ARLOTA, Carolina; GAROUPA, Nuno. Addressing federal conflicts: an empirical analysis of the Brazilian 
Supreme Court, 1988-2010. Review of Law & Economics, v. 10, n. 2, p. 137-168, 2014. 
582 JALORETTO, Maria Fernanda; MUELLER, Bernando Pinheiro Machado. O procedimento de escolha dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal: uma análise empírica. Economic Analysis of Law Review, Brasília, v. 
2, n. 1, p. 170-187, jan./jun. 2011. 
583 KAPISZEWSKI, Diana. High courts and economic governance in Argentina and Brazil. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012. 



470 

470 

como, por exemplo, Posner e Figueiredo, acerca da Corte Internacional de Justiça,584 e Sunstein 

e outros, a respeito da Justiça Federal norte-americana,585 ou seja, para saber como um juiz 

constitucional votará em determinado tema, vale menos observar qual Presidente o indicou do 

que constatar quem são seus pares no órgão julgador. 

Além disso, retoma-se a necessidade de argumentos pela pouca plausibilidade de um 

balanço claro entre ganhadores e perdedores em disputa orçamentária distributiva, colocando 

em polos opostos a União e os estados ,  bem como a noção de que o problema do 

endividamento público subnacional não se limita a um conflito vertical entre Presidência da 

República e governadores monoliticamente considerados. Logo, não há coincidência de 

interesses entre os Poderes Estado Federal e estaduais, Legislativo e Judiciário no tema da 

dívida pública federativa. 

Infelizmente, não se entende provável que os litigantes habituais se sensibilizem, em 

momento imediato, a adotar essa visão cooperativa de ganhos mútuos fincados no médio-longo 

prazo, tendo em vista as dissonâncias cognitivas, os incentivos coletivos à inação e a 

polarização de grupos, conforme argumentado no capítulo segundo desta tese, o que só tende a 

se agravar com a judicialização do relacionamento federativo. No caso concreto, diante da 

ingratidão do vencedor e da parcialidade imputada pelo vencido, não há outro caminho 

adequado que não a fidelidade ao texto e ao papel de Tribunal da Federação, cabendo 

rememorar, em argumentação jurídica, o histórico da atuação de ambas as partes processuais 

e a repetição dos mesmos argumentos em diferentes contextos, os quais, ao nosso juízo, não 

levam a um caminho produtivo para o sistema federativo. Na esteira dessa prescrição, cumpre 

registrar que o STF demonstrou-se ambivalente na afirmação de seu próprio papel na dinâmica 

federativa estudada, movendo-se entre uma atuação ora incisiva em prol dos direitos e garantias 

fundamentais dos estados endividados, ora permitindo que a União exercesse tanto suas 

prerrogativas como credora quanto seu ius puniendi na qualidade de supervisora da ordenação 

federativa em termos de responsabilidade fiscal. 

A segunda constatação refere-se à imperatividade de julgadores e  litigantes utilizarem 

a oportunidade para aprender em conjunto, dialogar institucionalmente e aportar um melhor 

diagnóstico sobre as causas dos desequilíbrios fiscais sistemáticos e das responsabilidades 

administrativas (educação, saúde e segurança pública) dos estados mais endividados, bem como 

                                                      
584 POSNER, Eric A.; FIGUEIREDO, Miguel F. P. de. Is The International Court of Justice biased?. The Journal 
of Legal Studies, v. 34, n. 2, p. 599-630, jun. 2005. 
585 SUNSTEIN, Cass R. et al. Are judges political?: an empirical analysis of the Federal Judiciary. Washington: 
Brookings Institution Press, 2006. 
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do volume financeiro das transferências, auxílios e resgates federais e das inconsistências 

decisórias por parte da União ao longo das últimas décadas. Dos dados coletados, infere-se que 

a judicialização do relacionamento federativo não resultou em ganho informacional para 

nenhum dos envolvidos, ao revés, por vezes culmina em sua ocultação. Restrito a casos 

individuais, estudo global e histórico das sucessivas demandas deduzidas junto ao STF permite, 

inclusive, identificar casos de litigância abusiva.  

Esse conflito parece repercutir em literatura jurídica de boa qualidade. Do lado de quem 

vê a União com melhores olhos, a culpa dos problemas fiscais da federação é parcialmente da 

Corte: “quando o ideal de acesso universal às políticas públicas se vê ameaçado pela crise fiscal, 

só resta ao Supremo Tribunal Federal determinar o resgate financeiro dos Estados, confirmando 

o papel da União como a guardiã, solitária e sem armas, da Federação Brasileira”.586 

Do lado de quem enxerga mérito nos pleitos dos Estados, melhor sorte não há para o 

Tribunal: o “título, Federalismo (s)em juízo, bem espelha (...) intensa judicialização 

interfederativa causada pela centralização das finanças públicas nas mãos da União, em conflito 

com as disposições da Constituição Financeira”.587  

Sob as luzes dessa multiplicidade de diagnósticos, defende-se que a série histórica na 

experiência de redemocratização demonstra que o STF foi imparcial quanto aos resultados 

logrados pelos representantes eleitos de distintas alçadas federativas. Igualmente, o Tribunal 

e os litigantes habituais somente têm a ganhar em se esforçarem para, no mínimo, resultar da 

macrolitigância financeira um melhor retrato da situação fiscal do Brasil. 

Em terceiro, sustenta-se que não é crível esperar da Corte a formulação de uma 

redenção do federalismo fiscal brasileiro em favor da descentralização política e fiscal, em 

retorno aos propósitos constituintes, tampouco buscá-la como fiadora das metas econômicas 

federais.  

É certo que se entende o raciocínio de quem promove ações no STF para discutir a 

dimensão financeira do pacto federativo simplesmente pelo fato de somente identificar na Corte 

e no Congresso Nacional fóruns suficientemente independentes, nos quais suas pautas podem 

avançar, ao passo que quem assume a Chefia do Poder Executivo de qualquer ente federado, 

quase invariavelmente, surpreende-se com a situação de sua gestão fiscal, tendo em vista que 

não haveria liberdade orçamentária suficiente, tampouco seria justo que um político eleito nas 

                                                      
586 DANTAS, Andrea de Quadros. O árbitro da federação pode influenciar o jogo do resgate?: o impacto da 
jurisprudência federalista do STF na crise fiscal dos Estados brasileiros. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020. p. 350. 
587 SCAFF, Fernando Facury; TORRES, Heleno Taveira; DERZI, Misabel de Abreu Machado; BATISTA 
JÚNIOR, Onofre Alves. Prefácio. In: SCAFF, Fernando Facury et al. (coord.). Federalismo (s)em juízo. São 
Paulo: Noeses, 2019. p. IX-XII.  
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urnas passe quatro anos arcando com erros de gestores passados, principalmente quando não 

pertencem à mesma coalização política.  

Por outro lado, as visões da autoridade presidencial e de seus auxiliares jurídicos e 

econômicos são igualmente compreensíveis, em vista da imperatividade com que a União deve 

buscar realizar as funções estabilizadora e distributiva na economia do setor público, sob pena 

de os agregados macroeconômicos (v.g. inflação, juros, câmbio, desemprego) saírem do 

controle, o que prejudica a todos, principalmente, a quem menos tem. Sendo assim, é razoável 

esperar que o STF deixe-lhes governar, seja ousando o inédito, seja não permitindo o retrocesso 

nos ganhos institucionais recentes. Porém, deve-se sempre ter em mente que no hodierno 

sistema misto de controle de constitucionalidade a Corte encontra-se vinculada pelos postulados 

da adstrição do pedido, da celeridade processual e da inafastabilidade jurisdicional, logo não 

possui grande margem de discricionariedade judicial para decidir por não decidir. À luz do 

vultoso rol de legitimados ativos os quais podem e amiúde provocam a jurisdição do Tribunal, 

a pronúncia dos Ministros em relação à correção jurídica dos processos de endividamento é 

imperiosa e inevitável. Então, o poder de agenda da instituição revela-se em função do tempo 

da decisão e dos argumentos jurídicos suscitados pelos atores relevantes acolhidos ou 

rechaçados.588 

O ponto aqui é outro: cada uma das instituições, poderes e órgãos  possui suas funções 

bem estabelecidas no texto constitucional, a do STF é de guarda da Constituição (art. 102, 

caput, CR/88). O relacionamento federativo tende a ser melhor caso litigantes e juízes se 

compreendam mutuamente e aceitem que cada função demanda posturas e comportamentos 

próprios. Nessa linha, inexistindo  

Quanto à improbabilidade de o Tribunal fornecer sistematicamente soluções em total 

alinhamento com as pretensões estadualistas, comunga-se nesta tese da melhor adequação de 

uma postura minimalista racional, conforme esposada por Sunstein, ou seja, a prestação 

jurisdicional na cúpula do Estado-Juiz deve caminhar paulatinamente em busca de um futuro 

preferível segundo os fundamentos e os objetivos constitucionais.589 Quer-se dizer: há um plano 

de federação no vigente projeto constitucional e sua concretização está, em alguma medida, 

distante da realidade brasileira, logo melhor procede o STF ao obstar soluções políticas fora 

desse roteiro, solicitar justificativas de quem é responsável por resolver os problemas sociais 

                                                      
588 ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar A. Timing control without docket control: how individual 
justices shape the Brazilian Supreme Court’s agenda. Journal of Law and Courts, v. 5, p. 105-140, 2017. p. 125-
135.   
589 SUNSTEIN, Cass R. A Constitution of many minds. Princeton: Princeton University Press, 2009. p. 75. 
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regionais e não interditar escolhas éticas possíveis dentro dessa margem de conformação. Em 

temas de federalismo fiscal, em que, por vezes, o impasse decisório é insuperável no sistema 

político, não há maior espaço para juízes heroicos ou processos judicias que sejam vistos como 

via de salvação. Igualmente, com 130 anos de federação, real ou nominal, ideias boas e inéditas 

não costumam surgir de lides judiciais, mas sim de negociação política de estadistas.  

De outro turno, esperar de uma Corte Constitucional o reforço da austeridade ou uma 

convergência à função de estabilização da economia nacional é um equívoco em qualquer lugar 

do mundo em que exista independência judicial. Estendem-se, portanto, ao caso brasileiro as 

considerações críticas feitas por Kelemen às experiências europeia e norte-americana, isto é, a 

aplicação (enforcement), pela via judicial, da disciplina fiscal dificilmente irá acontecer. Dito 

de forma direta, não faz sentido esperar do STF a função de Guardião do Erário. Em síntese, 

aqui e alhures, tribunais geralmente adotam uma postura deferente vis-à-vis agentes eleitos no 

campo da política fiscal, mas, quando consideram aplicar regras de equilíbrio orçamentário, o 

fazem ponderando essas constrições financeiras em face de outras normas legais e direitos 

fundamentais, o que pode levá-los a rejeitar medidas de austeridade.590 Estranho seria se assim 

não fosse, pois poderia-se dar ganho de causa a Marx e Engels na metáfora do edifício, 

estruturado em base econômica e fachada ideológica,591 ao que o Direito integraria a segunda 

categoria. 

Na verdade, a pesquisa em tela ilustrou com exemplos concretos e vivos o erro de 

atribuição comum entre os litigantes. Conforme já percebido em seminal livro-texto sobre 

finanças públicas de Giambiagi e Além, o controle do endividamento subnacional é campo fértil 

para que os líderes dos entes diversos esperem que sua contraparte aja de acordo com as metas 

de quem olha: “é importante que o leitor compreenda que há comportamentos que são 

estritamente funcionais, ou seja, estão inerentemente ligados à função que a autoridade 

desempenha em cada caso”.592 Não há outra explicação para o fato de uma das primeiras 

providências de Itamar Franco ao empossar-se governador de Minas Gerais, em janeiro de 

1999, tenha sido denunciar os grilhões financeiros que a União lhe impunha a título de 

                                                      
590 KELEMAN, R. Daniel. Law, fiscal federalism, and austerity. Indiana Journal of Global Legal Studies, v. 
22, n. 2, p. 379-399, 2015. p. 398. 
591 “Com efeito, cada nova classe que toma o lugar daquela que dominava antes dela é obrigada, mesmo que seja 
apenas para atingir seus fins, a representar o seu interesse como sendo o interesse comum de todos os membros da 
sociedade ou, para exprimir as coisas no plano das ideias: essa classe é obrigada a dar aos seus pensamentos a 
forma de universalidade e representá-los como sendo os únicos razoável, os únicos universalmente válidos.” 
(MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. Tradução Luís Claudio de Castro e Costa. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. p. 50) 
592 GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana. Finanças públicas: teoria e prática no Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2016. p. 359. 
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disciplina fiscal e declarar uma moratória da dívida federativa que desestabilizou o mercado de 

capitais, mesmo tendo sido exatamente ele o Presidente da República responsável pelo Plano 

Real, logrando por sua iniciativa a estabilização monetária do país. Igualmente, em uma 

sucessão, literalmente, de marido para esposa no Governo do Rio de Janeiro, seria de outra 

forma inexplicável o comportamento da governadora Rosinha Garotinho, em 2003, de “pintar-

se para guerra” contra o Tesouro Nacional e culpar os poucos meses de gestão da vice-

governadora de Anthony Garotinho pelo descalabro nas contas estaduais. 

Nesse panorama, o contexto beligerante de uma lide judicial ou do bloqueio espontâneo, 

pela União, na conta de um Estado, comprometendo momentaneamente o fluxo financeiro, não 

tende a propiciar representantes eleitos e técnicos jurídicos e econômicos mais compreensivos 

e evoluídos de espírito, e sim acirrar os ânimos, em um ciclo vicioso de culpabilização 

recíproca. Novamente, o controle federal da gestão fiscal dos entes subnacionais é conflituoso 

em qualquer federação do mundo, o que seria recomendável fazer perpassa pela melhor 

regulação jurídica da dívida pública federativa. Assim, o papel que parece possível ao STF 

consiste em reencaminhar a temática do peso financeiro do serviço da dívida à negociação 

política, quando atingido um estado crítico por si percebido, e evitar que a litigância ocasione 

um ciclo destrutivo mutuamente maléfico aos contratantes.  

Como ilustração dessa prescrição, cita-se a ADO 25, de relatoria do Ministro Gilmar 

Mendes, na qual, em primeiro lugar, a Corte assentou a existência de omissão inconstitucional 

consistente na falta de regulamentação adequada do art. 91 do ADCT e, depois, serviu de locus 

para a deliberação federativa quanto ao encaminhamento de soluções construídas por 

negociações entre os entes federados, com concessões recíprocas.593 A resultante desse amplo 

processo restou vertida na LC 176/2020, mediante a qual a União compromete-se a entregar às 

demais pessoas políticas, sobretudo aquelas que experimentaram perdas com a desoneração da 

cadeia produtiva exportadora, o montante de R$ 58 bi de 2020 até 2037. Por outro lado, escusou 

as Fazendas Públicas do pagamento de honorários sucumbenciais e os governos do 

cumprimento dos requisitos positivados no art. 17 da LRF, referentes às despesas obrigatórias 

                                                      
593 Com a sistematização dos argumentos jurídicos e das soluções políticas subjacentes ao litígio, vejam-se: 
BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. A Lei Kandir e a ofensa ao equilíbrio federativo. In: Revista da Faculdade 
de Direito da UFMG, n. 72, p. 449-479, jan./jun. 2018. PORTO, Lais Khaled; SANTANA, Hadassah Laís de 
Sousa; CORREIA NETO, Celso de Barros. A Lei Kandir e a desoneração das exportações: análise da ADO 25. 
In: Nomos – Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, v. 40, n. 1, p. 123-138, jan./jun. 
2020. 
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de caráter continuado, bem como considerou implementada a regra contida no art. 91, § 2º, do 

ADCT.594 

Quarta ponderação que se faz refere-se à importância da conjuntura para a resolução 

das contendas federativas, o que contraria parcialmente a hipótese original desta pesquisa, no 

sentido da natureza pendular da jurisprudência federalista do STF, uma vez que se identificava 

um problema de técnica processual e de psicologia judiciária.  

Explica-se de onde se partiu para, seguidamente, mostrar-se o que foi descoberto. Ao 

nosso modo de ver, havia uma dificuldade na literatura acadêmica em compatibilizar as 

pesquisas empíricas de natureza quantitativa quanto ao impacto fiscal do STF no sistema 

federativo. Por um lado, ao investigar 756 ADIs julgadas em definitivo no período de 

20.06.2002 a 08.03.2012, Pedro Nery identificou que, quando questionadas normas federais, o 

acolhimento da argumentação autoral dava-se em aproximadamente metade dos votos, ao passo 

que, uma vez arguida a inconstitucionalidade de normas estaduais, o ganho de causa ocorria em 

85% dos votos. Por conseguinte, concluiu o autor que a corrente majoritária das composições 

do STF seria pouco inclinada a declarar a nulidade de legislações editadas pela União com 

impacto na economia e muito tendente a restringir os poderes dos entes estaduais em favor do 

governo federal.  

  

                                                      
594 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão 25, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20.05.2020, Publ. 12.11.2020. 
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Os resultados dessa pesquisa podem ser assim sumariados: 

Os pontos ideias também permitem discutir a validade das teorias de 
comportamento judicial no Supremo, a partir de determinadas hipóteses. Em 
alguns períodos, os pontos estão dispostos da maneira prescrita pelo modelo 
atitudinal, isto é, os ministros se agrupam no espaço de acordo com a 
indicação presidencial. No entanto, na maioria das vezes não há qualquer 
padrão nesse sentido, e a divisão observada nas dimensões não se 
relacionou com o partido do Presidente que indicou um ministro. Já a 
tendência da maioria do tribunal de considerar constitucional normas 
importantes do Executivo seria evidência a favor da teoria estratégica. 
Por outro lado, a distância dessa maioria em relação ao AGU na primeira 
dimensão depõe contra essa teoria em uma forma mais extrema. Por fim, 
tampouco pode-se considerar que o modelo jurídico seja adequado para 
explicar o comportamento de todos os ministros: as distâncias existentes 
revelam uma quantidade relevante de divergências, incompatível com a 
versão mais pura da teoria. Dessa forma, nenhuma das três principais teorias 
de comportamento judicial descreve sozinha e completamente o 
comportamento dos ministros STF.595 

De outro lado, o estudo de Dantas pautou-se em analisar 2.533 ACOs, universo 

posteriormente estendido para 2.571 ações. No entanto, limitada sua análise a conflitos fiscais 

travados diretamente entre União e Estado, o número de julgamentos definitivos de mérito 

refere-se a 316 ACOs, distribuídas da seguinte forma: 

Tabela 11 - ACOs entre União e Estados. Distribuição por tipo de julgamento, considerando o 
polo processual da União e dos Estados 

PARTE AUTORA PERCENTUAL QUANTIDADE 

Estado Autor 92,4% 292 

Procedente 76,6% 242 

Improcedente 15,8% 50 

União Autora 7,6% 24 

Procedente 5,1% 16 

Improcedente 2,5% 8 

Fonte: DANTAS, 2020, p. 27. 

  

                                                      
595 FERREIRA, Pedro Fernando de Almeida Nery. Como decidem os ministros do STF: pontos ideais e 
dimensões de preferências. 2013. 140 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade de Brasília, Brasília, 
2013. p. 84-87. 
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Ademais, Andrea Dantas buscou desincumbir-se da imperiosa harmonização entre os 

resultados díspares da literatura sobre federalismo fiscal e STF nos seguintes termos: 

Confirmou-se que aquele movimento dual da jurisprudência federalista do STF 
colabora para o enfraquecimento da reputação da União e, portanto, favorece 
um comportamento oportunista dos Estados. No caso, a centralização de 
competências legislativas transfere para a União parcela da responsabilidade dos entes 
subnacionais para promover as mudanças necessárias frente a eventuais crises fiscais, 
o que amplia a probabilidade de posterior resgate financeiro. De outro lado, ao retirar 
a possibilidade de punição do comportamento irresponsável dos Estados, 
determinado as transferências voluntárias e a aposição de aval às operações de 
crédito externo, o STF confirma a fraca reputação da União no jogo federativo. 
Percebe-se, assim, uma importante contradição do movimento dual da jurisprudência 
do STF, uma vez que, enquanto a centralização de poderes legislativos reforça a 
responsabilidade do governo federal, a descentralização de recursos acaba por 
retirar o controle da União sobre a adequada utilização das verbas públicas. A 
soma de tais fatores confirma a hipótese suscitada no início do livro, no sentido de 
que a atuação do Supremo Tribunal Federal funcionou como uma relevante 
variável no aprofundamento das crises fiscais dos Estados brasileiros, a qual não 
pode permanecer ignorada pela doutrina. (...) Na realidade, o que se observou foi 
que o Supremo Tribunal Federal confere primazia à harmonização legislativa e à 
nacionalização de políticas públicas, em claro detrimento da autonomia dos Estados 
e, até mesmo, de uma política de controle fiscal por parte da União. Em outras 
palavras, quando da resolução dos conflitos federativos, a Corte parece estar mais 
atenta à harmonização do direito brasileiro e ao acesso universal às políticas 
públicas do que necessariamente preocupada com o sistema federalista e com as 
consequências de eventuais falhas estruturais sobre a sustentabilidade do 
federalismo brasileiro.596 

Por me ser pouco intuitivo, em face da minha experiência profissional no STF do 

candidato, que os mesmos onze Ministros de determinada composição possuíssem uma espécie 

de “mente dividida” quanto ao trato federativo da gestão fiscal, mas cioso da máxima de que, 

“em ciência não se infirma estudo com opinião”, busquei em hipótese de trabalho, analisar todas 

as constatações encontráveis na literatura. Assim, minha resposta provisória foi imputar o ruído 

(variância de julgamentos do mesmo decisor) observável no desempenho federativo da Corte, 

notadamente aquele percebida entre as ADIs e as ACOs, a três fatores: (i) ao momento (papel 

mais preponderante da Corte a partir de 2016, em correlação com a afirmação do órgão no 

sistema político, conciliando meu objeto de estudo relativo ao direito financeiro à doutrina 

constitucionalista mais recente),597 (ii) aos instrumentos e órgão decisor (processo objetivo x 

ordinário, Pleno x Turma x Ministro individual), bem como (iii) ao enquadramento das 

                                                      
596 DANTAS, Andrea de Quadros. O árbitro da federação pode influenciar o jogo do resgate?: o impacto da 
jurisprudência federalista do STF na crise fiscal dos Estados brasileiros. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020. p. 349, 
grifos nossos. 
597 Em termos amplos, com marco em junho de 2013: VIEIRA, Oscar Vilhena. A batalha dos poderes: da 
transição democrática ao mal-estar constitucional. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. Em termos específicos, 
com adoção do ano de 2015: GLEZER, Rubens. Catimba constitucional: o STF, do antijogo à crise 
constitucional. Belo Horizonte: Arraes, 2020. p. 24-38. 
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escolhas ofertadas ao juízo (nulidade de todo marco normativo ou atenuação temporária de 

sanções ou requisitos).  

Posta a hipótese desta pesquisa, passa-se às descobertas em relação ao universo amostral 

de 139 ações de diversas classes processuais pertinentes à temática da judicialização da dívida 

pública federativa. 

3.8.1 Conclusão quanto ao momento da litigância 

 Certamente, a subestimação da importância dos elementos contextuais para a tomada de 

decisões do STF em matéria de judicialização da dívida pública federativa foi a principal falha 

da hipótese desta tese. Em olhar retrospectivo, pensa-se que isso pode ter decorrido da atuação 

profissional como analista judiciário do STF, desde 2014, com lotação em diversos Gabinetes 

– e  própria  formação jurídica. Tendo em vista que, quiçá por um viés psicológico de 

disponibilidade,  a tendência é valorizar, na explicação do comportamento judicial da Corte, o 

modelo legalista (categorias jurídicas são mais importantes para determinar os resultados das 

decisões), em detrimento do estratégico (influência de outros atores ou de fatores externos ao 

Tribunal) e atitudinal (características e preferências prévias dos julgadores).598 

 Ademais, acredita-se que também explica essa inclinação provisória a agenda de 

pesquisa jurídica dominante relacionada ao STF cuidar-se das interações entre o órgão e a 

política nacional, mediada pela opinião pública.599 Quanto à cobertura midiática da Corte, 

segundo Oliveira, observa-se que os temas da judicialização anticorrupção mediante casos de 

responsabilização de autoridades políticas e de julgamentos penais em grau originário ou 

recursal ganharam primazia nos governos Lula e Dilma à judicialização das políticas públicas, 

campeão de audiência no segundo mandato de FHC,600 onde se insere parcela dos casos 

                                                      
598 GOMES NETO, José Mário Wanderley. Como decidem os juízes?: comparando os modelos formais 
explicativos do comportamento judicial. Revista Estudos Institucionais, v. 6, n. 1, p. 228-255, jan./abr. 2020. 
599 Essa constatação pode ser facilmente aferida em: DEL RÍO, Andrés; ARGUELHES, Diego Werneck. O 
Supremo Tribunal Federal, o poder judiciário e a política: apresentação. Revista de Ciências Sociais, v. 49, n. 2, 
p. 17-23, jul./out. 2018; ARANTES, Rogério Bastos; ARGUELHES, Diego Werneck. O estado da arte da pesquisa 
sobre o Supremo Tribunal Federal. In: MAFEI, Rafael; FEFERBAUM, Marina (org.). Metodologia da pesquisa 
em Direito: técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2019. 
600 “Durante o segundo governo FHC (1999-2002), primeiro período em análise, a principal temática na cobertura 
do STF era a judicialização de políticas públicas, correspondendo a 34% das notícias. Entre os casos de destaque 
nesse período estiveram a privatização de empresas, sobretudo o caso da privatização do Banco Banespa (entre os 
casos mais noticiados está a Ação Direta de Inconstitucionalidade [ADI] 2.251, requerida pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) para suspender a Medida Provisória [MP] 1.984), a discussão da cobrança da contribuição 
previdenciária dos servidores inativos (ADI 2.010), a constitucionalidade da cobrança da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira [CPMF] (ADI 2.031) e a discussão da constitucionalidade do racionamento de 
energia elétrica (Ação Declaratória de Constitucionalidade [ADC] 9 e ADI 2.470)”. (OLIVEIRA, Fabiana Luci 
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analisados nesta tese, bem como 2009 e 2012 representam picos de textos jornalísticos 

produzidos, os quais quintuplicaram do último ano cotejado ao de 2000.601 Assim, essa atenção 

é fortemente correlata à emergência da TV Justiça e dos desdobramentos penais da AP 470, de 

relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o que parece estar de acordo com, inter alia, Fonte602 e 

Mello603.  

O argumento definitivo aqui é mais singelo em duas partes. De um lado, a temática 

federativa sempre foi quantitativamente importante nos afazeres do STF, como se verifica, 

relativamente à República Velha, em Boechat,604 sendo, por exemplo, o tema mais frequente 

nas representações de inconstitucionalidade (29%, de um universo de 703 Rps) movidas 

exclusivamente pelo PGR de 1978 a 1988, ao que, no governo Sarney, antes de sua extinção na 

nova ordem constitucional (1985-1988), representou 38% de todas as demandas ajuizadas por 

meio dessa classe processual.605 De outro, salvo períodos particularmente críticos, como a 

renegociação da dívida pública federativa no primeiro semestre de 2016, as intermediações do 

impeachment presidencial ou , mais recentemente, o combate ao coronavírus,606 comunga-se da 

compreensão de Canello, segundo o qual o STF, na condição de espaço decisório federativo, 

não chama maior atenção pública, tampouco atrai saliência ou conturbação política, 

porquanto “o trato das questões subnacionais fica em segundo plano (...) [quanto à] delicada 

relação entre direito e política ou entre poderes políticos (...) e autoridades eleitoralmente 

irresponsáveis”.607 

                                                      

de. Judiciário e política no Brasil contemporâneo: um retrato do Supremo Tribunal Federal a partir da cobertura 
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602 FONTE, Felipe de Melo. O Supremo Tribunal Federal antes e depois da TV Justiça: rumo à sociedade 
aberta de telespectadores?. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 
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Brasileira, 1991. v. 2. p. 91-106. 
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Além disso, na dimensão conjuntural, constatou-se que os comportamentos dos 

governadores em relação à judicialização da dívida pública federativa demonstraram-se 

fortemente correlacionadas ao que a literatura acadêmica denomina “ciclos políticos”, 

principalmente quanto aos pleitos mais radicais  relativos à inovação do pacto federativo, cujas 

pretensões representariam disrupção no federalismo fiscal – pela modificação dos termos 

acordados nos contratos intergovernamentais – e, por consequência, significativas diminuições 

dos fluxos e dos estoques obrigacionais. 

Na verdade, a observância do padrão de comportamento político com reflexos 

econômicos é objeto de atenção acadêmica pelo menos desde a 2ª Guerra Mundial, quando 

Michael Kalecki contrastou as prescrições keynesianas da persecução do pleno emprego por 

meio de gastos governamentais, ao associar essas escolhas de ação coletiva com ciclos de 

negócios políticos (political business cycles).608 Desde nova significação, proposta por William 

Nordhaus, no campo da literatura sobre escolhas públicas (Public Choice), os ciclos políticos 

representam objeto de estudo científico centrado no dilema dos representantes eleitos, diante 

de calendários eleitorais pré-definidos, em buscar influenciar a decisão dos votantes a partir de 

gestão fiscal expansionista nos momentos antecedentes ao prélio eleitoral, com o fito de 

manterem-se no poder.609 Em outras palavras, essa categoria analítica simboliza a possibilidade 

de fatores políticos afetarem o comportamento das variáveis econômicas, sendo comum dividi-

lo em duas vertentes, a partidária e a eleitoral. Na primeira, as agremiações políticas possuiriam 

preferências distintas em relação à condução das políticas econômicas, de acordo com sua 

ideologia e pelo desejo de conquistar ou remanescer no poder. Na segunda, tem-se, como 

resultante, ações promovidas pelos governantes para obter uma probabilidade maior de receber 

votos a cargos eletivos.610 Em suma, em ambos os casos, se almejaria afetar a economia, todavia 

os ciclos eleitorais decorreriam do calendário democrático, e os ciclos partidários, da postura 

ideológica dos governantes.  

Na divisão dos comportamentos das lideranças públicas em oportunistas e ideólogos, 

destaca-se que a ênfase dos primeiros  está em escolhas de políticas que maximizem suas 

chances de permanência no poder ou de obter popularidade junto aos eleitores.611 Assim, os 

                                                      
608 KALECKI, Michael. Political aspects of full employment. Political Quarterly, v. 14, n. 4, p. 322-330, out. 
1943. 
609 NORDHAUS, William D. The political business cycle. The Review of Economic Studies, v. 42, n. 2, p. 169-
190, abr. 1975. 
610 SAKURAI, Sergio Naruhiko. Ciclos políticos nas funções orçamentárias dos municípios brasileiros: uma 
análise para o período de 1990-2005 via dados em painel. Estudos Econômicos, v. 39, n. 1, p. 39-58, jan./mar. 
2009. p. 40-41. 
611 ROGOFF, Kenneth. Equilibrium political budget cycles. American Economic Review, v. 80, p. 21-36, 1990. 
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governos tenderiam a produzir déficits orçamentários, mediante mais gastos públicos, antes das 

eleições, para incrementar seu desempenho nas urnas, reduzindo, em seguida, as despesas no 

primeiro ano de mandato.612 Com efeito, a prescrição da literatura econômica tende a ser pela 

despolitização das políticas econômicas nas vertentes fiscal e monetária, haja vista os 

malefícios sociais dessas inconsistências temporais.613 

No caso brasileiro, tornou-se comum aos economistas e aos cientistas políticos constatar 

a influência de ciclos eleitorais-partidários na gestão fiscal dos entes federados, bem como a 

diferença dessa influência entre os países da América Latina.614 Além disso, haveria uma 

ampliação de dos gastos em anos eleitorais em comparação com os demais termos dos mandatos 

das alçadas estadual615 e municipal,616 especialmente em despesas específicas, como 

investimentos, obras e urbanismo. Nesse sentido, ao reduzir consideravelmente as receitas 

oriundas de operações de crédito, a LRF alterou a dinâmica de gastos subnacionais.617 

Igualmente, o marco normativo impactou nas receitas, ao reduzi-las globalmente em 9% na 

média, e de forma bem mais incisiva nas operações de crédito, em que as receitas de capital 

decresceram em cerca de 55%, ao passo que reduziu a despesa total em 8,4% e as não correntes 

em 23,9%.618 

Ainda nessa seara, outro tópico de interesse acadêmico referiu-se à instituição da 

reeleição aos cargos majoritários no Poder Executivo, confirmando-se o efeito titular 

(incumbency effect), no qual o candidato já ocupante do cargo adotaria um comportamento 

fiscal mais responsável nos primeiros anos após a primeira eleição.619 Nada obstante, em anos 

eleitorais, tende a gastar mais do que aqueles que não podem se reeleger. Na mesma situação 

comparativa entre prefeitos de primeiro ou de segundo mandato, percebeu-se a atuação dos 

                                                      
612 SAKURAI, Sergio Naruhiko; MENEZES-FILHO, Naercio. Opportunistic and partisan election cycles in 
Brazil: new evidence at the municipal level. Public Choice, v. 148, p. 233-247, maio 2011. 
613 DRAHOKOUPIL, Jan. Political business cycle. In: Encyclopedia Britannica, 29 de novembro de 2016. 
Disponível em: https://www.britannica.com/topic/political-business-cycle. Acesso em: 05 abr. 2021. 
614 BARBERIA, Lorena G.; AVELINO, George. Do political budget cycles differ in Latin American democracies? 
Economia, v. 11, n. 2, p. 101-134, 2011. 
615 GUERRA, Daniel; PAIXÃO, Adriano Nascimento da; LEITE FILHO, Paulo Amilton Maia. Os ciclos político-
econômicos e os gastos dos Estados no Brasil: 1995-2013. Dados – Revista de Ciências Sociais, v. 61, n. 3, p. 
695-734, set. 2018. 
616 SAKURAI, Sergio Naruhiko. Superávit e déficit fiscal dos municípios brasileiros: uma aplicação do modelo de 
viés de seleção em painel. Nova Economia, v. 24, n. 3, p. 517-540, dez. 2014; SAKURAI, Sergio Naruhiko; 
GREMAUD, Amaury Patrick. Political business cycles: evidências empíricas para os municípios paulistas (1989-
2001). Europaische Zeitschrift fur Politische Okonomie, v. 148, p. 233-247, 2011. 
617 GAMA NETO, Ricardo Borges. Resultado primário e ciclo político-eleitoral nos Estados brasileiros (1987-
2010). Dados – Revista de Ciências Sociais, v. 62, n. 2, e20150165, ago. 2019.  
618 NAKAGUMA, Marcos Yamada; BENDER, Siegfried. A emenda da reeleição e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal: impactos sobre ciclos políticos e performance fiscal dos Estados (1986-2002). Economia Aplicada, v. 10, 
n. 3, p. 377-397, 2006. 
619 MARCINIUK, Fernanda L.; BUGARIN, Maurício S. A influência da reeleição nas políticas fiscais 
subnacionais. Revista Brasileira de Economia, v. 73, n. 2, p. 181-212, abr./jun. 2019. 
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ciclos políticos no nível local, na medida em que, para os mandatários cujo horizonte possibilita 

a reeleição, sem modificar o equilíbrio orçamentário ou o volume de gastos, há o decréscimo 

das receitas a partir de tributação e o deslocamento da composição orçamentária de despesas 

correntes para as de capital.620  

Sob o prisma dos eleitores, a literatura econômica também controverte a respeito da 

postura de quem vota em relação à gestão fiscal do incumbente, se expansionista ou 

conservadora, ou seja, prefere mais gastos públicos621 ou maior sustentabilidade fiscal por meio 

do receituário da austeridade.622 

Sobre a política brasileira, Samuels argumenta que os parlamentares do Congresso 

Nacional não tendem a se motivar a uma longa trajetória legislativa, porque, em pouco tempo, 

buscam avançar suas carreiras nos Poderes Executivos municipais e estaduais.623 Lado outro, 

na forma de articulações intrapartidárias territoriais, dada a nacionalidade das agremiações, 

observou-se que, em relação ao desempenho eleitoral, os prefeitos atuam sistematicamente para 

ajudar a eleger deputados estaduais e federais no prélio eleitoral seguinte.624 Logo, verifica-se 

o desenvolvimento de uma dinâmica que se retroalimenta de dois em dois anos. 

Quanto à correlação entre os partidos políticos e o volume de transferências voluntárias 

desde a União para os demais entes federativos, notou-se não só que o alinhamento entre os 

mandatários locais e o Presidente da República explicava a priorização do repasse de verbas, 

mas também que os parlamentares federais representam importante variável.625  Trata-se do 

desenvolvimento de linha de pesquisa antecedente quanto à relevância da política territorial nas 

disputas parlamentares pelo orçamento público federal.626 Na verdade, cuida-se de temática 

deveras interessante, porquanto estudos indicam que o alinhamento partidário entre governador 

e Presidente da República não é variável que viabilize constatar-se maior facilidade de acesso 

                                                      
620 KLEIN, Fabio Alvim; NARUHIKO, Sergio. Term limits and political budget cycles at the local level: evidence 
from a young democracy. European Journal of Political Economy, v. 37, p. 21-36, 2015. 
621 ARVATE, Paulo Roberto; MENDES, Marcos; ROCHA, Alexandre. Are voters fiscal conservatives? Evidence 
from Brazilian municipal elections. Estudos Econômicos, v. 40, n. 1, p. 67-101, jan./mar. 2010. 
622 KAPLAN, Stephen B. Globalization and austerity politics in Latin America. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2013. 
623 SAMUELS, David. Ambition, federalism, and legislative politics in Brazil. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009. 
624 AVELINO, George; BIDERMAN, Ciro; BARONE, Leonardo S. Articulações intrapartidárias e desempenho 
eleitoral no Brasil. Dados – Revista de Ciências Sociais, v. 55, n. 4, p. 987-1013, dez. 2012. 
625 MARCINIUK, Fernanda L.; BUGARIN, Maurício S.; FERREIRA, Débora C. Motivação partidária nas 
transferências voluntárias da União: o papel do Legislativo federal. Estudos Econômicos, v. 50, n. 2, p. 261-291, 
jun. 2020. 
626 SOUZA, Celina. Federalismo e conflitos distributivos: disputa dos estados por recursos orçamentários federais. 
Dados – Revista de Ciências Sociais, v. 46, n. 2, p. 345-384, 2003. 
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na execução orçamentária federal627 ou no volume de recursos federais para infraestrutura 

pública.628 

Enfim, a influência dos ciclos políticos no endividamento público subnacional já fora 

investigada sob os prismas de governadores, Presidente da República e parlamentares federais, 

com respostas positivas. No escopo mais geral, até mesmo sob a forma de reforma 

constitucional, González demonstrou que, quanto às políticas fiscais argentina e brasileira, a 

mudança na alocação dos recursos fiscais e nos encargos administrativos derivaria da 

distribuição de poder político entre as Chefias do Poder Estado Federal e estadual, mas também 

entre os parlamentares federais. Assim, os primeiros perderiam em jogo distributivo quando 

estivessem politicamente fracos e suas contrapartes, fortes, enquanto deputados federais e 

senadores atuariam em conformidade com essa conjuntura política.629 

Acerca da interação entre as Chefias do Poder Executivo, Gonçalves, Funchal e Bezerra 

Filho apontaram para a relevância dos ciclos eleitorais na política de investimentos públicos 

nos governos estaduais nas áreas de energia, transporte e telecomunicações, porque, no ano pré-

eleitoral, a média desses gastos (0,73% do PIB)  é levemente superior ao exercício eleitoral 

(0,7% do PIB) e significativamente superior ao ano pós-eleitoral (0,57% do PIB). Ademais, 

perceberam que a ideologia do partido a que filiado o governador não impacta, em termos 

consideráveis, no volume de investimentos. Na verdade, de acordo com os resultados anteriores 

de Nakaguma e Bender, verificaram que essa modalidade de despesas de capital correlaciona-

se ao serviço da dívida e sua respectiva amortização; assim, um aumento de R$ 1,00 no 

pagamento da amortização da dívida representou redução de R$ 0,53 na alocação de recursos 

na rubrica infraestrutura nas contas públicas estaduais, ao passo que os juros e encargos 

mostraram decréscimo em 10%. Contudo, não se mostrou significativo o acréscimo do PIB e, 

por consequência, das receitas orçamentárias no volume de gastos estaduais com investimentos 

em infraestrutura.630 

Noutro giro, perquirida a existência de comportamento político oportunista na 

aprovação de empréstimos aos estados no âmbito do Senado Federal,  Arvate, Biderman e 

                                                      
627 ARVATE, Paulo Roberto; AVELINO, George; LUCINDA, Claudio Ribeiro. Existe influência da ideologia 
sobre o resultado fiscal dos governos estaduais brasileiros? Estudos Econômicos, v. 38, n. 4, p. 789-814, dez. 
2008. 
628 GONÇALVES, Luciano Gomes; FUNCHAL, Bruno; BEZERRA FILHO, João Eudes. A influência dos ciclos 
políticos nos investimentos públicos em infraestrutura: um estudo nos estados brasileiros no período de 2003 a 
2014. Revista de Administração Pública, v. 51, n. 4, p. 462-481, jul./ago. 2017. p. 475. 
629 GONZÁLEZ, Lucas I. Presidents, governors, and the politics of distribution in federal democracies: 
primus contra pares in Argentina and Brazil. Nova York: Routledge, 2016. p. 2-31. 
630 GONÇALVES, Luciano Gomes; FUNCHAL, Bruno; BEZERRA FILHO, João Eudes. A influência dos ciclos 
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Mendes identificaram que a dinâmica senatorial relativa aos pleitos estaduais por 

endividamento subnacional não se mostrava relevante no aspecto do aval ou da rejeição da Casa 

legislativa, uma vez que os senadores aprovavam todas as solicitações encaminhadas com 

parecer favorável da STN. No entanto, identificaram que a correlação de capital político 

exerceu influência no tempo de duração desse processo entre a solicitação e a aprovação. Dessa 

forma, verificaram que a pertinência a uma mesma aliança partidária ou grupo político regional 

do governador pleiteante e do parlamentar federal a quem couber a relatoria do pleito na 

Comissão de Assuntos Econômicos e no Plenário do Senado Federal explicava a aprovação 

acelerada da solicitação. Por outro lado, o rompimento desse elo entre o mandatário estadual e 

o senador associou-se a um maior atraso na aprovação do empréstimo, o mesmo se observando 

com relação à quantidade de pleitos em um espaço de tempo próximo.631 

No que diz respeito aos resultados desta pesquisa, verifica-se que a judicialização dos 

estoques da dívida pública federativa também responde aos ciclos político-eleitorais, na 

medida em que os casos judiciais mais relevantes estiveram associados à mudança das forças 

políticas no comando das Chefias do Poder Estado Federal e estadual. Essa tendência à 

escolha pelo litígio também é responsiva aos acúmulo e estoque de capital político por parte 

do Presidente da República. Dito de outra forma, o recurso à litigância por parte dos 

governadores dos termos da dívida federativa é mais provável quando a autoridade presidencial 

encontra-se em dificuldades conjunturais. Em sentido oposto, nas hipóteses de popularidade do 

mandatário máximo, como ocorreu nas sucessões de Itamar Franco para Fernando Henrique 

Cardoso e do segundo mandato de Lula para o primeiro de Dilma, os governadores demonstram 

menor propensão à macrolitigância financeira das condições do endividamento público 

subnacional. 

Ademais, ao contrário do que suposto na hipótese desta tese, a expressão desses 

conflitos federativos fiscais entre governadores e Presidente da República não se cuida de 

fenômeno recente, de 2016 em diante, porquanto todas as autoridades presidenciais eleitas sob 

a égide da Constituição da República de 1988 lidaram com essas irresignações estaduais. 

Sendo assim, quer parecer que se cuida de um componente estrutural de coloração 

intergeracional decorrente das funções e das metas distintas esperadas dos mandatários nas 

alçadas federal e estadual. Igualmente, o recorrente recurso ao STF do governador insatisfeito, 

ladeado por semelhante pleito ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional,  e por diálogos 
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simultâneos com o Ministério da Fazenda ou da Economia, indica que o Tribunal é percebido 

como um ator arbitral do sistema federativo, logo com aptidão para vetar as medidas do 

Executivo da União em relação à gestão fiscal estadual. 

Sob outra perspectiva, observa-se que o STF também responde à conjuntura político-

federativa, porquanto a produção de maiorias mínimas (decisão por um ou dois votos) no 

Plenário tende a decorrer de específicos fatores endógenos e exógenos. Internamente, 

constata-se que a deliberação em grupo obedece aos fatores já identificados na literatura da 

psicologia comportamental, isto é, a tomada coletiva de decisões tende a falhar, ao responder, 

de um lado, a sinais informacionais e, de outro, a pressões sociais. No primeiro tipo de 

problema, os decisores não conseguem divulgar informações relevantes em decorrência de 

argumentos já publicamente anunciados por outros no curso da deliberação, ao passo que o 

segundo tipo de problema corresponde ao silenciamento, de modo a evitar penalidades, a 

começar pela mera desaprovação do restante do grupo.632 No universo temático desta pesquisa, 

a figura do Ministro Relator revelou-se bastante importante, bem como sua opção retórica por 

discutir o federalismo fiscal pátrio em termos amplos e universalizáveis ou por argumentar 

pelas particularidades do caso concreto e de sua baixa repercussão no quadro geral.  

Externamente, a despeito de os governadores serem responsáveis por propor a 

rediscussão da dívida pública federativa de acordo com os ciclos eleitorais, verificou-se que 

existem fatores exógenos relevantes para determinar se o colegiado do STF irá dividir-se em 

controvérsia relativa à judicialização da dívida federativa, de modo a (i) formar maiorias 

mínimas, seja a favor da União (v.g. renegociação do governo Collor e caso Banrisul), seja 

em prol dos estados (v.g. renegociação entre os governos Dilma II e Temer), ou (ii) suspender 

o julgamento, usualmente mediante pedido de vista dos autos por parte de algum dos Ministros, 

na expectativa de que as partes processuais e contratantes cheguem a uma autocomposição.  

Na linha do que proposto por González com relação a governadores, Presidente da 

República e parlamentares federais, a Corte também responde a conjunturas de dificuldades 

políticas e econômicas na vida pública nacional. Nesse sentido, formou maioria de 6 votos a 4 

nas imediações do impeachment do Presidente Fernando Collor (ADIs 686 e 688) e no 

“mensalão” descoberto no primeiro mandato do governo Lula (AC 282), ao passo que houve a 

suspensão do julgamento do feito em diversos outros casos, ao que se destacam as reeleições 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso (Pet 1.665) e da Presidente Dilma Rousseff (MS 

34.023). Em resumo, no âmbito de um jogo distributivista relativo à política fiscal em um 
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Estado federal, é imprescindível que se dê atenção aos órgãos de cúpula do Poder Judiciário 

em futuras pesquisas sobre o endividamento público no particular ou o federalismo fiscal no 

geral. Na esteira da reorientação dos estudos a respeito da condução federativa da política 

econômica brasileira, será possível observar o grau de importância dos ciclos partidários e 

eleitorais no comportamento judicial do STF. 

Cuida-se de uma lacuna relevante na literatura acadêmica de ciências sociais aplicadas, 

porque o máximo que já se propôs na interconexão entre ciclos de política econômica e 

litigância nos Tribunais relaciona-se (i) à sua influência na redução dos custos de transação da 

dinâmica dos negócios (business cycles),633 na linha de pesquisas de análise econômica da 

processo civil634 e de propostas de organismos internacionais (v.g. Banco Mundial e OCDE), o 

que é entendido por Gico Junior como ciclos da litigância,635 e (ii) à ocorrência desse 

comportamento cíclico na administração da justiça criminal, refletindo-se em condenações e 

dosimetria da pena, quando os juízes são eleitos ou indicados por lideranças políticas em anos 

eleitorais.636  

A propósito, o mais próximo da agenda aqui proposta foi projeto de pesquisa financiado 

pela National Science Foundation e conduzido pela Northwestern University, com realização 

ao final dos anos 2000 por Brennan, Epstein e Staudt, cujo objetivo era perquirir se as condições 

macroeconômicas afetam as percepções, por parte de juízes, de competência técnica e política 
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capital jurídico em um determinado período t, e o nível ótimo de equilíbrio de longo prazo ∗ como um ciclo de 
expansão e de retração das taxas de litigância, que geram surtos e calmarias de processos de maneira cíclica e 
contínua. A essa flutuação esperada na atividade litigiosa denominamos o ciclo da litigância (...) De uma 
perspectiva geral, podemos encarar o comportamento da atividade litigiosa na i-ésima área do direito de forma 
semelhante a como se descreve um ciclo real de negócio. Nessa linha, o correto seria falar em ciclos de litigância, 
pois é um processo contínuo, mas não periódico, podendo cada ciclo variar em duração. Os ciclos de litigância 
seriam, então, um tipo de flutuação na atividade litigiosa; cada ciclo composto por um período de expansão e um 
período de retração das taxas de litigância a que se seguiria uma nova fase de expansão.” (GICO JUNIOR, Ivo 
Teixeira. A tragédia do judiciário: subinvestimento em capital jurídico e sobreutilização do Judiciário. 2012. 
Tese (Mestrado em Economia Política) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da 
Informação e Documentação da Universidade de Brasília, Brasília, 2012. p. 36-38) 
636 DYKE, Andrew. Electoral cycles in the administration of criminal justice. In: Public Choice, v. 133, p. 417-
437, jul. 2007. 
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apresentada pelos representantes eleitos e, por consequência, impactam no padrão de decisões 

judiciais. Desta feita, investigaram-se casos tributários decididos pela Suprema Corte dos 

Estados Unidos em bonanças e recessões na economia nacional, confirmando a hipótese de que, 

em momentos ordinários, em que os ciclos econômicos perpassam por períodos prósperos e 

recessivos, os Justices punem (votando com menos frequência a favor do governo) os 

mandatários dos Poderes eleitos quando a economia não apresenta bons resultados. Por outro 

lado, em tempos atípicos, nos quais a economia sofre com depressão profunda, os juízes 

trabalham com os outros Poderes de modo a votar mais usualmente de acordo com os interesses 

governamentais. Em conclusão, verificaram que os Justices da Suprema Corte norte-americana 

exibem, nas controvérsias tributárias, padrões de decisão similares aos dos eleitores diante das 

urnas em relação às questões econômicas.637 Claramente, cuida-se de paradigma distinto, 

porque no centro das preocupações de Epstein e associados estava o intervencionismo estatal 

na economia, enquanto aqui se adota lentes federativas, porém se julga importante registrar a 

relativa correspondência entre os estudos no incipiente campo da judicialização de questões da 

macroeconomia. 

Ademais, os resultados da corrente pesquisa convergem para os achados anteriores de 

Fabiana Luci de Oliveira a respeito da formação de coalizões majoritárias mínimas no Pleno do 

STF, o que, no campo das ADIs, somente ocorre em 3% do total de decisões colegiadas. Isso 

porque a pesquisadora verificou que os Ministros não integram de forma consistente as 

correntes vencedora ou vencida, assim cada julgador flui suas posições entre a maioria e a 

minoria do Plenário de acordo com o caso concerto. Defendeu, a propósito, que o relevante 

para a ocorrência dessas composições instáveis é, de um lado, a origem das leis contestadas, 

uma vez que o questionamento de normas federais corresponde a quase metade das divisões – 

apesar de ser menos de 30% do universo amostral das ADIs – e, de outro, a temática veiculada 

na demanda, tendo em vista a maior cizânia com relação a matérias da sociedade civil ou de 

preliminares processuais. Oliveira constatou ainda que a trajetória profissional dos Ministros 

também guarda influência, por exemplo, no alinhamento das posições dos julgadores nos casos 

propostos pela PGR ou pelas entidades de classe (AMB ou CFOAB). Enfim, observou que, (i) 

em 28% dos casos de maiorias tênues, a Corte decidiu por não conhecer da demanda, (ii) os 

julgadores mudaram de posição, retificando seus votos, no curso da deliberação em 22% das 

vezes, (iii) a justificação dos Ministros pautou-se em jurisprudência consolidada do Tribunal 

                                                      
637 BRENNAN, Thomas; EPSTEIN, Lee; STAUDT, Nancy. Economic trends and judicial outcomes: a 
macrotheory of the Court. Duke Law Journal, v. 58, p. 1191-1230, 2009; BRENNAN, Thomas; EPSTEIN, Lee; 
STAUDT, Nancy. The political economy of judging. Minnesota Law Review, v. 93, p. 1503-1534, 2009. 
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em 78% das decisões, (iv) em 39% das demandas, houvera pedido de vista e em 8% mais de 

um, ao passo que os tempos médios de duração consistiram, na primeira vista, em 1,3 ano, com 

mediana de 6 meses e evento mais longo de 3,6 anos, e em 1,2 ano na segunda vista, com 

mediana de 3 meses, com maior duração de 3,4 anos. Igualmente, a importância do Relator 

decresce, embora continue relevante, pois o êxito  de sua posição – que, em casos decididos de 

forma não unânime, é de 85% – cai para 67% no escopo das maiorias mínimas.638  

Nesta pesquisa, notou-se que as decisões colegiadas tomadas de forma não unânime e 

por scores estreitos de um ou dois votos são quantitativamente residuais, porém relevantes em 

perspectiva qualitativa para a dinâmica de judicialização da dívida pública federativa. 

Percebeu-se, ainda, a tendência de os juízes constitucionais dispenderem boa parcela do tempo 

de deliberação em temática processual. Aqui também se observou (i) a importância do Relator 

na condução da controvérsia judicial e na composição das correntes vencedora e vencida, (ii) 

a mudança de posições, com retificação dos votos anteriormente proferidos, nos casos de 

divisão do colegiado, bem como (iii) a relevância que os pedidos de vista dos autos 

desempenham no resultado das demandas, sendo esses geralmente de longa duração. 

3.8.2 Conclusão quanto aos instrumentos e ao órgão decisor 

 De saída, repisa-se a conclusão de que o instrumento processual importa muito menos 

do que aqui imaginado, desde que presente uma conjuntura específica, isto é, semelhantes 

discussões podem ser travadas tanto em ADIs e ADPFS quanto em simples petições (Pet, a 

classe residual do Tribunal). Na verdade, a insistência de alguns dos Ministros em ressaltar 

aspectos processuais na forma de preliminares parece está mais ligada à inconveniência de 

decidir naquele momento sobre o tema. O mesmo efeito é percebido a partir dos pedidos de 

vista sem observância do prazo regimental e das suspensões dos feitos para permitir a 

autocomposição das partes processuais. Logo, a preferência por argumentações jurídicas 

calcadas em formalismos tende a traduzir, ao fim e ao cabo, um desconforto do julgador a ter 

que decidir em um momento específico sobre contexto litigioso de natureza fiscal federativa. 

Trata-se do dilema já identificado por Arguelhes e Hartmann a respeito do desenho institucional 

                                                      
638 OLIVEIRA, Fabiana Luci de. When the court is divided: minimum-winning coalitions in Brazil’s Supreme 
Court. Revista Direito e Práxis, v. 8, n. 3, p. 1863-1908, 2017. p. 1881-1901. 
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do STF, em que, na falta de controle do acesso, a discricionariedade judicial se realiza pelo 

controle do timing decisório.639  

A despeito da variável não ser determinante para o desfecho do litígio, como pressuposto 

em sede hipotética, da leitura dos acórdãos neste empreendimento científico analisados infere-

se que o instrumento processual é relevante para a qualidade da deliberação colegiada e, por 

consequência, da fundamentação das decisões. Isso porque a via eleita pelo autor determina, 

em regra, (i) a quantidade de informações disponíveis aos Ministros do STF, (ii) as razões 

jurídico-constitucional passíveis de apreciação e (iii) o provimento jurisdicional viável para 

aplacar a lide. Logo, defende-se que essa variável deve ser considerada tanto pelos litigantes ao 

aforar a demanda quanto pelos Ministros ao examinar as preliminares formuladas, tendo em 

vista, entre outros argumentos, o princípio processual da primazia da decisão de mérito, o 

brocardo iuria novit curia, a causa de pedir aberta e a fungibilidade entre ações no controle 

abstrato de constitucionalidade levado a efeito no STF. 

Ilustra-se essa prescrição com os casos do MS 34.023, de relatoria do Ministro Edson 

Fachin, e das ADPFs 382 e 383, ambas de relatoria do Ministro Celso de Mello, porquanto as 

causas de pedir de todas estiveram ligadas à serôdia da Presidência da República em promover 

a renegociação dos contratos da dívida federativo, modificando-se retrospectivamente os 

índices de correção monetária e dos juros e concedendo-se descontos no saldo devedor. Porém, 

ao escolher priorizar a via mandamental que possui limitações cognitivas e probatórias, em 

detrimento do processo objetivo, resultou-se necessária tanto a realização de audiência pública 

para colheita de informações no writ quanto questão de ordem no Plenário com aptidão para 

autorizar aos Ministros aplicar a solução colegiada de forma monocrática nos múltiplos 

mandados de segurança ajuizados por cada um dos Estados. 

Em relação ao órgão decisor, duas ordens de problemas foram observadas. A primeira 

refere-se ao tempo decisório e à celeridade processual. Somente isso explica a insistência dos 

Ministros integrantes da Primeira Turma do STF em continuar a julgar as ACOs no órgão 

fracionário, a despeito do que determina o RISTF. Nessa linha, instituído o Plenário Virtual 

para julgamento de quaisquer matérias e classes processuais, o que tende a repercutir na taxa 

de congestionamento do Pleno, essa opção parece fazer pouco sentido. De nossa parte, no curso 

das entrevistas semidirigidas junto aos Ministros aposentados do STF e do STJ, o que eu 

enxergava com naturalidade  era visto, por vezes, com incompreensão por meus interlocutores. 

                                                      
639 ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar A. Timing control without docket control: how individual 
justices shape the Brazilian Supreme Court’s agenda. Journal of Law and Courts, v. 5, p. 105-140, 2017.  
p. 132-135. 
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Como ilustração, cita-se um silêncio constrangedor, seguido de um pedido de esclarecimento 

do que se queria dizer ao indagar-se: “Ministro, como os senhores geriam a pauta do Pleno nos 

anos 90?” A resposta era: não geriam, porque cada julgador levava seus processos em mesa, o 

Presidente apregoava e ocorria o julgamento da ação, nos termos do art. 125 do RISTF, logo 

não havia estoque e, portanto, sentido prático para a minha pergunta em querer tratar de poder 

de agenda ou de taxa de congestionamento.640 Portanto, a impressão é de que entrevistado e 

entrevistador vivemos Supremos distintos, pois o poder de pauta do Presidente do STF, 

juntamente com suas competências jurisdicionais privativas, parecem-me as principais 

diferenças entre quem ocupa a chefia do Poder e os demais juízes, além de parte relevante de 

minha rotina laboral, tendo em vista compor equipe de Assessoria do Ministro mais moderno 

de 2015 a 2017.  De toda forma, remanescida essa escolha do órgão fracionário como fórum 

decisor das ACOs, recomenda-se, por transparência e uniformidade procedimental, pelo menos, 

a alteração das disposições regimentais.  

O segundo eixo diz respeito à estratégia, deliberada ou não, de evitar, temporariamente 

ou definitivamente, o Plenário. Fixada a competência colegiada para decidir as controvérsias 

de maior relevo e assentado no sistema jurídico o non liquet, a definitividade de soluções 

individuais é lograda com a gestão do tempo até que haja (i) perda do objeto, (ii) desistência 

das partes ou (iii) ausência de recurso interno em face da decisão monocrática, com a formação 

da coisa julgada formal. Quanto ao último aspecto, representou um ganho institucional a virada 

jurisprudencial referente à recorribilidade das decisões monocráticas, conforme se verificou na 

discussão da AC 549. Segundo Falcão e Arguelhes, isso representa um desenvolvimento, 

percebido no ano de 2016, da metáfora das “onze ilhas” para “onze supremos e todos contra o 

Plenário”, tendo em vista que essa opção explica-se pela intenção de evitá-lo, emparedá-lo ou 

contrariá-lo, ao que indagam: “quantas decisões coletivas são necessárias para que todos os 

ministros reconheçam que, concordando ou não com a decisão, o tribunal decidiu?”641 Sendo 

assim, as decisões liminares concedidas – tanto no controle abstrato quanto no concreto – em 

matéria de judicialização da dívida pública federativa tendem a depor contra a 

institucionalidade do órgão jurisdicional.  

Isso é explorado pelas Fazendas Públicas, as quais frequentemente alegam que a matéria 

não resta, ainda, pacificada, até mesmo à espera de embargos declaratórios com efeitos 

                                                      
640 A importância dessa temática pode ser conferida em: OLIVEIRA, Fabiana Luci. Agenda suprema: interesses 
em disputa no controle de constitucionalidade das leis no Brasil. Tempo Social, v. 28, n. 1, p. 105-133, 2016. 
641 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. Onze Supremos: todos contra o plenário. Jota, 01 de 
fevereiro de 2010. Disponível em: https://www.jota.info/especiais/onze-supremos-todos-contra-o-plenario-
01022017. Acesso em: 02 abr. 2021. 
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infringentes, opostos em face de uma decisão plenária. Ademais, ao que tudo indica, esse estado 

de coisas estimula o comportamento oportunista dos litigantes habituais, cujo extremo foi visto 

na evolução do “forum shopping” para uma espécie de “judge shopping”. Esse fenômeno 

transparece pelos argumentos fazendários no sentido de buscar, em controvérsias subsequentes, 

a prevenção de um Relator favorável à tese autoral em demanda anterior ou no intento de 

ampliar o libelo de ação com liminar deferida, mas mérito pendente de julgamento colegiado, 

a pretexto de considerar que a nova irresignação já estivera contida na velha. Esses 

comportamentos processuais, em conjunto com eventuais acolhimentos por parte dos Ministros, 

vão de encontro à isonomia federativa.  

Sendo certamente um problema a possibilidade de que cada TCE adote uma 

contabilidade pública para chamar de sua ou aja como se a LRF, na qualidade de norma geral 

de direito financeiro, mudasse ao transladar a fronteira estadual, igual sentido não há no fato de 

que um governador ou o Presidente da República receba prestação jurisdicional distinta a 

depender da distribuição de seu feito. A crítica que aqui se faz fundamenta-se no princípio da 

igualdade entre as unidades federadas e no dever de uniformização do direito dirigido ao STF. 

Nesse sentido, preocupa a verificação nesta pesquisa de que ocorre amiúde ruído na atuação 

do órgão judicial como Tribunal da Federação, bem como leva-se anos a fio entre a existência 

de um novo entendimento e o momento em que a Corte o sagra como jurisprudência dominante.  

No primeiro problema, cita-se a distinção entre a AC 282, do Estado do Rio Grande do 

Sul, e a AC 549, do Estado de Alagoas. Igualmente, confiram-se as distinções percebidas pelos 

estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul em múltiplas ações, a começar quanto à 

unidade fluminense pela ACO 2.898 e a terminar pela ACO 3.457 vis-à-vis ACO 2.755 a 

respeito do ente gaúcho. Enfim, o que é mais inexplicável, observou-se discrepância de 

tratamento feito pelo STF com relação ao mesmo litigante, como visto no caso do Estado do 

Paraná no bojo das ACOs 1.092 e 3.119, em que o Plenário do STF reconheceu duas prescrições 

distintas, fruto de regime contratual privado, no primeiro caso, e  público no segundo. O mesmo 

ocorreu em relação à Febrafite, que – nas ADIs 3.786 e 3.845 –teve sua legitimidade ativa 

confirmada e seu questionamento em abstrato acolhido pela Corte, ao passo que as ADIs 5.757 

e 5.789 tiveram seguimento negado, por deficiência processual, justamente em razão da 

ilegitimidade ativa desse requerente.  

No tocante ao problema do tempo para fins de fixação de orientação definitiva, basta 

conferir a viragem jurisprudencial relativa ao momento de inscrição dos entes federados nos 

cadastros federais de inadimplência ou restritivos de crédito, cujo caso eleito como paradigma 

do tema 327 chegara ao Tribunal ao fim de 2009, tivera a preliminar de repercussão geral 
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reconhecida em outubro de 2010, mas somente foi julgado em setembro de 2020 na ambiência 

do Plenário Virtual. No curso dos debates, restou a informação, trazida pela divergência 

vencida, de que a desproporcionalidade das sanções referentes à vedação, infligida pelo governo 

federal, de recebimento de garantia a operações de crédito foi, pela primeira vez, acolhida no 

Plenário, na AC 39, julgada ao fim de 2003, e a percepção, por parte da Corte, de demora – em 

prejuízo dos entes subnacionais – no julgamento da tomada de contas especial pelo TCU foi 

primeiramente expressa nas ACs 1.828 e 1.896 em 2007 e 2008. Por conseguinte, crítica que 

aqui se faz é de política judiciária: quantas ações cíveis originárias poderiam ser evitadas com 

a consolidação do entendimento em Súmula Vinculante? Nos dados de Dantas, a resposta é 450 

de um total de 660 ACOs.642 Os exemplos são muitos, como se percebe de controvérsias 

surgidas nas imediações do PAF e da LRF, mas decididas apenas duas décadas depois, em 2019 

e 2020. 

3.8.3 Conclusões quanto ao enquadramento decisório 

Em relação ao fator enquadramento da controvérsia a ser decidida, indicou-se que a 

variância do desempenho institucional do STF estaria ligada à apresentação do problema 

jurídico, pelos litigantes, ao juízo, notadamente entre a nulidade de todo marco normativo e a 

atenuação temporária de sanções ou requisitos. A análise da macrolitigância financeira atinente 

à dívida pública federativa do começo da década de 1990 até o fim dos anos 2010 não permite 

concluir cuidar-se de um problema de “mente dividida” ou de uma falha de instrumental 

processual dos Ministros do STF quando se deparam com argumentos idênticos ou muito 

semelhantes dos mesmos órgãos de Estado – PGE, AGU, PGR, CFOAB –, entidades de classe 

e partidos políticos. Volta-se à constatação de que, em matéria de judicialização da dívida 

pública federativa, o instrumento processual é menos relevante do que é intuitivo a um jurista. 

Nessa linha, poderia-se pelejar contra os fatos ou, tendo à disposição as mais meritórias 

prescrições normativas, porém, na falta do remédio adequado.  

Alternativamente, constatou-se outra explicação entendida como mais plausível com 

referência às dinâmicas de acomodação entre a Corte e os Poderes eleitos. A esse respeito, 

comunga-se da premissa formulada por Kapiszewski de que o STF possui uma “natureza 

estadista”, ao misturar, em sua composição, servidores das carreiras do sistema de Justiça e 

                                                      
642 DANTAS, Andrea de Quadros. O STF como árbitro da federação: uma análise empírica dos conflitos 
federativos em sede de ACO. Revista Direito GV, São Paulo, v. 16, n. 2, e1964, set. 2020. p. 23. 
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juristas políticos ou da política, o que é possível graças à estabilidade da judicatura, ao perfil de 

profissionalização e à coesão interna dos Ministros.643  

Com esteio nisso, particularmente quando cotejada com as opiniões mobilizadas na 

imprensa e certamente disponíveis aos Ministros do STF, as quais também foram perquiridas a 

pretexto de contextualização dos litígios federativos, o argumento que se coloca é de que, em 

matéria de judicialização do endividamento público subnacional, torna-se pouco plausível 

afirmar que os juízes da Corte sejam sistematicamente levados ao engano ou não compreendam 

o que está em jogo, conforme restou diagnosticado por alguns dos agentes federais pertencentes 

aos quadros da AGU, Tesouro Nacional, TCU e Congresso Nacional que participaram do Painel 

de Especialistas realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020 no âmbito de relatório de 

levantamento impulsionado pela Corte de Contas no TC 032.462/2019-0, de relatoria do 

Ministro Benjamin Zymler, de caráter sigiloso.644 

                                                      
643 KAPISZEWSKI, Diana. High courts and economic governance in Argentina and Brazil. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012. p. 156. 
644 BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Processo 032.462/2019-0 – Relatório de Levantamento, 
rel. min. Benjamin Zymler. Disponível em: https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/62569073. Acesso em: 06 jun.  
2021. Desta feita, a Secretária-Geral de Contencioso da AGU e o Procurador-Geral da União, na questão das 
demandas judiciais com impactos fiscais em face da Fazenda nacional, identificaram em juízo (i) desconhecimento 
dos aspectos técnicos do orçamento público, (ii) entendimento equivocado de que a União possa ser a garantidora 
universal de toda a Federação, (iii) replicação de teses pelos escritórios de advocacia e (iv) ausência da visão de 
risco sistêmico por parte dos juízes pelo efeito multiplicador. Como desafios da judicialização de temas de 
federalismo financeiro, apontaram sete tópicos: (a) criação de regimes híbridos aos entes federados; (b) impactos 
financeiros para a União; (c) falta de incentivos à adoção de medidas de austeridade; (d) incremento no descontrole 
de gastos e de endividamento público; (e) geração de novos ciclos de refinanciamento da dívida pública estadual; 
(f) estímulo à judicialização; e (g) esvaziamento dos mecanismos de controle da LRF. A título de estratégias 
processuais, indicaram seis condutas:  (i) demonstrar as consequências das decisões judiciais; (ii) informar ao juízo 
a situação financeira dos litigantes; (iii) descaracterizar a “catástrofe financeira estadual”; (iii) monitorar ações 
novas e intervir previamente; (iv) mitigar os danos com a limitação temporal das cautelares; e (iv) buscar cognição 
exauriente. Na mesma oportunidade, o Secretário do Tesouro Nacional argumentou que a redução das receitas de 
operações de crédito com os entes subnacionais tem impactos na Dívida Pública Federal, e as garantias honradas 
pela União não são recuperadas, então a conta é paga pela sociedade, mediante aumento da carga tributária ou 
redução de políticas públicas. Além disso, ocorre a transferência de renda entre habitantes de distintas jurisdições. 
A título de sugestão do que seria possível ao Poder Estado Federal, centrou-se em quatro expedientes: (i) melhorar 
os subsídios econômicos e contábeis fornecidos pela STN à AGU, tendo em vista que poderiam ocorrer perdas na 
tradução do “economês” ao “juridiquês”; (ii) os advogados públicos federais poderiam não compreender bem os 
dados recebidos, notadamente os riscos sistêmicos e os efeitos colaterais gerados pela potencial decisão judicial; 
(iii) os Ministros e assessores do STF não teriam compreendido bem a gravidade dos litígios, proferindo decisões 
inconsequentes; e (iv) a AGU poderia não estar pleiteando a aplicação do art. 20 da LINDB, isto é, a imperatividade 
de a esfera judicial considerar as consequências práticas de suas decisões ao fundamentar-se em valores jurídicos 
abstratos. Por seu turno, o Coordenador-Geral de Ações Originárias da AGU desenhou como cenário cinco 
elementos que caracterizariam a atuação do STF como Tribunal da Federação: (i) situação fiscal deficitária dos 
Estados; (ii) descumprimento sistemático da LRF; (iii) liminares em favor dos entes estaduais como solução de 
curto prazo; (iv) a insistência do STF em argumentar pela “cooperação federativa” como valor jurídico abstrato; e 
(v) concentração de recursos na União. Em contrapartida, a AGU teria tomado as seguintes medidas: (i) 
especialização de advogados para as causas federativas desde o início de 2019; (ii) ampliação dos canais dialógicos 
entre os órgãos técnicos e os de consultoria jurídica; (iii) monitoramento de novas ações e apresentação de 
manifestações espontâneas; (iv) busca por informações técnicas que expliquem os impactos fiscais das decisões 
judiciais; e (v) a elaboração de demonstrativo de acompanhamento de resultados desde o fim de 2019. Ademais, a 
futura Diretora do Departamento de Controle Difuso e Ações Originárias aportou as seguintes conclusões para 
esclarecer como o STF pensa a Federação: (i) a União promoveu uma centralização financeira em detrimento dos 
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Em outras palavras, quando lhes é submetido um impasse insuperável entre União e 

Estados, os Ministros do STF sabem que estão diante uma incerteza radical na qual reside o 

nó górdio da federação. Portanto, em face de um futuro desconhecido – no qual não existe uma 

resposta correta única, as informações são contraditórias e o conflito político existe há décadas 

–, perguntar-se “o que está acontecendo aqui?” é o melhor que um homem público, seja juiz 

ou não, pode fazer.645 Sendo assim, não existente ou evidente a ação seguinte por interpretação 

jurídica do programa constitucional, ou seja, tendo sido determinada previamente por lideranças 

públicas dotadas de uma legitimidade especial, fruto de um momento constitucional, o agir 

orientado ao futuro é uma aposta na arena da ética pública, o que não pode ser resumível em 

unívoca racionalidade técnica.646  

Em suma, conclui-se que eventual problema relativo a diferenças de opinião das 

autoridades políticas e econômicas em relação aos magistrados não decorre de incompreensão 

do que está em jogo no bojo de litígios federativos.  

 Na verdade, o que parece não compreendido é que o endividamento público subnacional 

tende a ser efeito, cuja causa é o descasamento entre poderes financeiros (rendas e riquezas 

nas mãos do mandatário) e incumbências administrativas (despesas públicas), além de uma 

frustração das lideranças públicas, derivada da diferença entre o que se imaginava poder fazer 

e o que as receitas próprias e transferidas habilitam que se faça. Isso é corroborado pelo fato 

de que todas as principais dificuldades fiscais dos estados (folha salarial e encargos 

relacionados a educação básica, saúde e segurança, investimentos, serviço da dívida, bem como 

                                                      

Estados; (ii) os Estados são hipossuficientes e dependentes dos recursos da União, dado que não possuem a mesma 
flexibilidade na arrecadação; e (iii) mesmo nos casos em que a crise fiscal tenha sido causada pelos entes estaduais, 
o governo federal possui o dever de resgatá-los. Com efeito, concluiu que, “nos litígios diretos entre União e 
Estados, o debate fiscal no STF raramente se fundamenta em argumentos jurídicos ou mesmo na 
inconstitucionalidade da lei”. Enfim, as estratégias adotadas pela AGU são: (i) aproximar a atuação entre os 
Departamentos de Controle Concentrado e Ações Originárias; (ii) agregar argumentos históricos, políticos e 
financeiros aos jurídicos; (iii) utilizar dados estatísticos para comprovar argumentos; (iv) ampliar a percepção do 
STF acerca dos impactos estruturais de sua prestação jurisdicional; (v) monitorar novas ações; e (vi) ampliar o 
debate nas decisões de mérito e evitar julgamentos pelo Plenário Virtual. Com a pesquisa desenvolvida nesta tese, 
não há como concordar com alguns dos diagnósticos apresentados, o que inviabiliza a construção conjunta de 
soluções consensuais. De novo, entende-se que nessa matéria existe um equívoco, de parte a parte, quanto à 
compreensão da função que os demais atores necessariamente exercem no sistema federativo. 
645 KAY, John; KING, Mervyn. Radical uncertainty. Londres: The Bridge Street Press, 2020. cap. 1. 
646 Por conta de sua clareza, retoma-se a afirmação do Tribunal na vida social republicana, na polêmica entre Rui 
Barbosa e Pinheiro Machado, ambos Senadores da República, em dezembro de 1914, na qual o primeiro proferiu 
o seguinte discurso: “Em todas as organizações políticas ou judiciais há sempre uma autoridade extrema para errar 
em último lugar. Alguém, Senhores, nas coisas deste mundo, se há de admitir o direito de errar por último. Acaso 
Vossas Excelências poderiam convir nessa inefabilidade que agora se arroga de poder qualquer desses ramos da 
administração pública, o Legislativo ou o Executivo, dizer quando erra e quando acerta o Supremo Tribunal 
Federal? O Supremo Tribunal Federal, Senhores, não sendo infalível, pode errar, mas a alguém deve ficar o direito 
de errar por último, de decidir por último, de dizer alguma coisa que deva ser considerada como erro ou como 
verdade.” (BARBOSA, Rui. Obras Completas. v. 16 (1914). t. 3. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1946, p. 
259) 
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os recursos devidos aos demais poderes e órgãos autônomos – duodécimos, constrições 

orçamentárias e precatórios) culminam em judicialização da dívida pública federativa. Sendo 

assim, o peso relativo das despesas financeiras tende a ser epifenômeno (ou válvula de escape) 

de dissonâncias intergovernamentais entre receitas e despesas primárias justas a cada unidade 

constituinte no federalismo fiscal brasileiro. 

Esse resultado não diverge de estudos antecedentes relativos às demandas judiciais 

propostas em matéria de ADI. A esse respeito, exemplifica-se essa compatibilidade com as 

conclusões de Oliveira decorrentes dessa classe processual em específico no período de 1988 a 

2014. Nesse sentido, são os governadores que obtiveram o maior êxito relativo (53%) nessa via 

processual, ladeados pelo PGR (47%) e CFOAB (35%), conquanto os partidos políticos e as 

associações obtiveram acolhimento de suas pretensões em apenas 16% das ações intentadas. 

No universo temático, os temas afetos ao funcionalismo público representaram 40% das ADIs, 

sendo metade delas relativas às carreiras do sistema de Justiça, seguido do funcionamento da 

máquina estatal (15%).647 Em resumo, a utilização das ADIs pelos governadores está mais 

ligada à manutenção de condições de gestão fiscal no âmbito estadual, quando, na ausência de 

apoio nos Poderes Legislativo e Judiciário locais, o STF torna-se parceiro, principalmente por 

meio do princípio da simetria e de uma leitura centralizadora da repartição constitucional de 

competências legislativas. 

Sendo assim, conclui-se pela falta de adequação constitucional da escolha política por 

adotar estratégia estadual voltada a melhorar sua gestão fiscal unicamente em função de 

melhores condições relativas ao fluxo ou ao estoque da dívida federativa, dado que, nos 

conflitos federativos, parece ser esse tema caso único, no qual as lideranças regionais e locais 

não enxergam perdedores claros, daí não se percebendo conflito federativo horizontal, quando 

muito a litigiosidade representa um confronto vertical, em que, se bem sucedido aos 

proponentes, a única perdedora clara e imediata seria a União. Nesse sentido, combatem-se 

problemas fiscais diversos com receituário único. 

 Ilustra-se esse argumento com a capacidade de pagamento dos estados aferida em 

relação ao ano-base de 2019, no Quadro 27 a seguir: 

  

                                                      
647 OLIVEIRA, Fabiana Luci de. O Supremo Tribunal Federal e a política no Brasil contemporâneo. Cadernos 
Adenauer, v. 18, n. 1, p. 125-148, jun. 2017. p. 136-137. 
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Quadro 27 - Capacidade de Pagamento dos estados -2019 

UF FINAL DÍVIDA NOTA POUPANÇA NOTA LIQUIDEZ NOTA 

ES A 44,5% A 84,0% A 6,3% A 

RO A 57,6% A 87,8% A 19,1% A 

PA B 20,0% A 91,1% B 26,1% A 

AM B 48,2% A 92,0% B 28,0% A 

PB B 43,9% A 92,0% B 43,2% A 

AL B 115,5% B 89,5% A 57,0% A 

CE B 71,2% B 91,7% B 18,1% A 

AC B 72,4% B 93,0% B 24,5% A 

PR B 70,8% B 93,2% B 24,5% A 

SP B 193,7% C 93,9% B 78,1% A 

RR C 44,1% A 84,5% A 160,8% C 

BA C 72,2% B 95,4% C 25,4% A 

SC C 92,8% B 95,6% C 34,0% A 

SE C 60,6% B 98,4% C 69,7% A 

MT C 37,7% A 94,5% B -709,9% C 

RN C 35,1% A 96,3% C 297,4% C 

MA C 58,0% A 97,0% C 329,4% C 

DF C 45,0% A 96,5% C 373,8% C 

PI C 59,6% A 97,9% C 347,7% C 

MS C 75,1% B 96,8% C 118,6% C 

PE C 62,0% B 95,6% C 241,1% C 

GO C 84,1% B 98,1% C 298,3% C 

TO C 67,6% B 95,9% C 577,5% C 

MG D 204,0% C 105,2% C 6598,8% C 

RJ D 285,8% C 99,6% C 141,4% C 

RS D 216,4% C 103,5% C -190,0% C 

AP Susp. 69,4% B 80,1% A - - 

Fonte: IFI, 2020, p. 25. 

 Como é consabido, o indicador do endividamento reproduz uma relação entre dívida 

consolidada sobre RCL, o de poupança corrente traduz despesa corrente sobre receita corrente 
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ajustada, por fim o de liquidez significa obrigações financeiras sobre disponibilidade de caixa. 

O que isso quer dizer para o jurista, no geral, e ao juiz constitucional, em particular?  

Na verdade, problemas de excessivo endividamento são experimentados somente em 

relação aos 4 estados mais endividados (MG, SP, RJ e RS), isto é, a preocupação recai sobre a 

sustentabilidade fiscal desses entes no médio-longo prazo, uma vez que uma trajetória 

ascendente de endividamento pode comprometer a atividade financeira dessas pessoas 

políticas, suscitando a necessidade de resgates federais, o que é ruim por “socializar as perdas” 

com toda federação. 

De outro lado, a dificuldade de baixo nível de poupança remete-se a 14 unidades 

federadas (BA, SC, SE, RN, MA, DF, PI, MS, PE, GO, TO, MG, RJ e RS). Isso quer dizer que 

a quase totalidade do que é arrecado remanesce comprometida com despesas correntes, as quais 

são despesas de custeio (pessoal civil e militar, material de consumo e serviços) e transferências 

correntes (inativos, pensionistas, subvenções e juros da dívida), nos termos dos arts. 12, §§ 1º 

e 2º, e 13 da Lei 4.320/1964. Portanto, para conseguir realizar gastos que rendem mais frutos 

políticos e eleitorais, como obras públicas, constituição ou aumento de capital de estatal e 

concessão de crédito, as autoridades estaduais ficam dependentes de transferências da União e 

arrecadação de receitas novas oriundas do ganho de eficiência no Fisco estadual ou de 

operações de crédito garantidas ou não pelo governo federal, desde que respeitadas as condições 

e os limites quantitativos fixados pelo Senado Federal. Não custa lembrar que são vedadas 

operações de crédito entre um ente federativo e suas empresas, antecipação de receita cujo fato 

gerador não tenha ocorrido, recebimento antecipado de dividendos ou atraso deliberado com 

fornecedores de bens e serviços ao Poder Público, por força dos arts. 35, 36 e 37 da LRF. Em 

síntese, por conta desse tipo de problema de poupança, a macrolitigância financeira tende a 

ser causada pela decisão da União de não conceder acesso ao crédito ou realizar 

transferências voluntárias, com base nos arts. 25 e 31 da LRF.  

Com o advento da EC 109/2021, vulgarmente conhecida como orçamento emergencial, 

constitucionalizou-se esse tipo de embaraço à gestão fiscal, porquanto os estados aos quais 

foram atribuídas notas C incidirão no art. 167-A do texto constitucional, implicando, de pleno 

direito, uma série de mecanismos de ajuste fiscal (popularmente denominados “gatilhos”). 

Ademais, o § 6º desse dispositivo impede a concessão, por qualquer outro ente da federação, 

de garantias ao ente que tenha incorrido em problema de poupança, bem como a tomada de 

novas operações de crédito, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação 

de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos 

específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de 
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fomento. Sem dúvida, essas disposições serão fonte de macrolitigância financeira de coloração 

federativa. 

Enfim, há o problema de liquidez, que se caracteriza pela superioridade numérica das 

obrigações de curto prazo em relação à disponibilidade de caixa, o que se atribui a treze entes 

estaduais e distrital (RR, MT, RN, MA, DF, PI, MS, PE, GO, TO, MG, RJ e RS). É justamente 

para lidar com esses problemas de defasagem no orçamento público que se concebe a dívida 

pública flutuante, ou seja, o Estado lança mão de operações de crédito de curto prazo para calçar 

a realização de despesas públicas imediatamente necessárias, a despeito de ainda não terem sido 

auferidos os recursos indicados como fonte de custeio na peça orçamentária.648 De acordo com 

Pellegrini, existe uma série de fatores que explicam a frequência desse tipo de dificuldade fiscal, 

desde o mau desenho da legislação financeira até a gestão temerária do caixa.649 

Por conta desse universo problemático, são instauradas lides judiciais no STF, seja na 

linha da separação dos poderes devido à frustração de repasses na forma dos arts. 100 e 168 

da Constituição da República de 1988, seja na esteira intergovernamental, onde, em regra, os 

entes estaduais tornam-se inadimplentes com a dívida pública federativa – de forma deliberada 

ou não – e, por consequência, o governo federal se vale do art. 160, Parágrafo único, do texto 

constitucional, retendo receitas próprias ou transferidas dos devedores. Isso tende a agravar 

ainda mais a dificuldade de liquidez, assim os governadores socorrem-se do STF com a 

pretensão de que a Corte impeça a medida executória extrajudicial. Quanto à primeira 

modalidade de litígio, que é intestina a uma mesma unidade federada, cita-se como exemplo o 

MS 34.483, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no qual o Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro pleiteava o cumprimento, por parte do governo estadual, do cronograma de 

                                                      
648 JARACH, Dino. Finanzas públicas y derecho tributario. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. 
649 “Como se vê, um problema muito comum entre os estados é o de liquidez, pois aflige cerca de metade dos 
entes, com obrigações de curto prazo muito superiores às disponibilidades de caixa. No Mato Grosso e no Rio 
Grande do Sul, o indicador chega a ser negativo. Essa diferença marcante entre os estados talvez possa em parte 
ser explicada por problemas de aferição do indicador ou por sensibilidade elevada em curto espaço de tempo.  
De qualquer modo, nota-se que os treze estados com indicador de liquidez ruim caracterizam-se também por baixa 
poupança corrente, com exceção de Roraima e Mato Grosso. Assim, parece haver um componente importante 
de gestão inadequada e até temerária do caixa. A atenção dispensada pela legislação a essa questão é limitada. 
A LRF veda, no art. 41, a contratação de obrigações nos dois últimos trimestres do mandato, sem que haja 
disponibilidade de caixa suficiente para honra-las. Entretanto, não há previsão de consequencias, em caso de 
descumprimento. No mais, os relatórios fiscais devem conter informações a respeito das disponibilidades e restos 
a pagar. À parte a questão do efetivo cumprimento dos dispositivos da LRF, o que precisaria ser melhor avaliado, 
não existem maiores restrições legais ao acúmulo de obrigações de curto prazo ao longo do mandato. 
Conforme se viu na primeira seção, os restos a pagar foram elevados no período 2015-2019. Ao que parece, 
a legislação precisaria ser mais restritiva nessa questão da liquidez, mas de nada adiantará se as regras não 
forem cumpridas”. (BRASIL. Senado Federal. Instituição Fiscal Independente. PELLEGRINI, Josué. Análise da 
situação fiscal dos estados, Estudo Especial n. 14, de 19 de novembro de 
2020. Brasília: IFI, p. 9. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/580041/EE14.pdf. 
Acesso em: 09 abr. 2021. (grifo nosso) 
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repasses de duodécimos, e o MS 35.648, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 

lide semelhante, referente ao Estado da Paraíba. Em relação à segunda espécie, cuida-se de 

temática frequente na judicialização do endividamento público subnacional.  

Por conseguinte, quando o STF argumenta pela necessidade de continuidade na provisão 

de serviços públicos essenciais, o que se entende como salários do funcionalismo e pagamentos 

de fornecedores, é esse tipo de problema fiscal que se tem em mente. Quanto a esses litígios, 

certamente ostentam razão as autoridades federais ao pugnarem por uma limitação temporal 

das liminares deferidas e exigirem maior ônus argumentativo por parte das Fazendas Públicas 

estaduais e do STF em comprovar os impactos concretos que se busca a evitar. Especificamente 

quanto ao juízo, uma providência recomendável consiste na observância do § 1º do art. 300 e 

dos arts. 520, IV, e 521, II, III, IV e Parágrafo único, da indigitada legislação processual, o que 

acarretaria a prestação de caução por parte dos estados beneficiados provisoriamente por 

decisão judicial. Esse expediente já era possível com base no poder cautelar geral do juiz no 

CPC/73, o que Sydney Sanches definiu como a “jurisdição, que se exerce, acautelando provável 

direito da parte, com medidas genérica e abstratamente admitidas pelo Código,”650 ao passo que 

os provimentos cautelares específicos eram múltiplos, aqui importando caução, arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, protestos, notificações, interpelações e homologação do penhor 

legal, uma vez que todas essas medidas são passíveis de utilização na dívida pública federativa. 

Desde o início da vigência do CPC/15, com o fim do processo cautelar, fala-se em poder geral 

de efetividade do magistrado, com assento no art. 139, IV, desse diploma, pelo qual é dado ao 

juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham 

por objeto prestação pecuniária.  

Justifica-se a imperatividade de o STF assim proceder  em face da dificuldade de se 

realizar reversão do entendimento jurisdicional motivado por cognição exauriente no bojo da 

judicialização do endividamento público subnacional, o que atrairia automaticamente, salvo 

compreensão de derrotabilidade de regra jurídica, a responsabilização civil objetiva oriunda dos 

prejuízos causados à parte-ré pela liminar deferida, nos termos do art. 302 do CPC. Como 

ilustração desse dilema, cita-se a AC 3.637, de relatoria do Ministro Edson Fachin, atinente à 

suspensão das prestações do serviço da dívida de Rondônia, porque, ao tempo da reversão da 

cautelar, o bloqueio imediato efetuado pela União representaria quantia superior aos gastos 

rondonienses com saúde e educação. Em outras palavras, se retornaria a um problema de 

                                                      
650 SANCHES, Sydney. Poder cautelar geral do juiz. Revista de Informação Legislativa, ano 25, n. 100, p. 239-
248, out./dez. 1988. p. 240. 
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liquidez ou mesmo, a depender do valor da causa e do tempo de duração da tutela provisória, 

de endividamento, como se percebe dos sucessivos tratamentos normativos em sede de lei 

complementar nacional ou de leis regulamentares sob competência presidencial a respeito dos 

passivos decorrentes de ações judiciais que tenham por objeto a dívida federativa ou o contrato 

renegociado. 

No entanto, em relação à contribuição judicial aqui proposta quanto à estabilização das 

expectativas dos entes federados, um argumento precisa ficar claro para que não existam 

frustrações por dissonâncias de entendimento na tradução da linguagem jurídica para a da 

política e a das finanças públicas. Quando empregam a expressão “regras fiscais”, juristas e 

economistas tratam de ideias distintas. A comunidade jurídica pensa em uma espécie do gênero 

norma, dotada de certas características, densidade normativa e de critérios para resolução de 

antinomias, já os economistas pensam em tecnologias para conter o viés deficitário do setor 

público651 e proteger a gestão fiscal de inconsistências decisórias do campo político-

democrático.652 Na prevalência de cada linguagem por ação dos profissionais que a operam na 

Constituição Financeira, tornou-se comum incluir, no texto constitucional, indicadores 

eminentemente econômicos.  

Citam-se alguns exemplos. Na seara dos precatórios, tem-se a média de 

comprometimento percentual da receita corrente líquida ou o dever de atualização do estoque 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), como se lê no art. 

100, § 19, da parte dogmática, e no art. 101 do ADCT. No orçamento de guerra, previu-se que 

o Banco Central do Brasil poderia comprar ou vender ativos dos mercados financeiros, “desde 

que, no momento da compra, tenham classificação em categoria de risco de crédito no mercado 

local equivalente a BB- ou superior, conferida por pelo menos uma das três maiores agências 

internacionais de classificação de risco” (art. 7º, II, da EC 106/2020). Com o advento da EC 

109/2021, houve um ajuste fiscal federativo, composto por vedações no campo das receitas, 

despesas e crédito, as quais, sem dúvida, refletem-se na fruição empírica de direitos 

                                                      
651 “Formalmente, podemos definir uma regra fiscal como um mecanismo que introduz, por certo período de 
tempo, metas ou limites quantitativos para uma ou mais variáveis fiscais (como dívida, resultado ou gasto) de um 
país. Elas foram criadas, dentre outras razões, como forma de conter o viés deficitário do setor público, decorrente 
de uma pressão excessiva sobre o gasto público.” (TINOCO, Guilherme. As regras fiscais e seu papel na 
organização das finanças públicas. In: SALTO, Felipe Scudeler; PELLEGRINI, Josué Alfredo. Contas públicas 
no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 313-338. p. 314) 
652 “A expressão regras fiscais é utilizada na literatura econômica para descrever um conjunto de regras que 
limitam a discricionariedade do gestor público em decidir sobre os montantes de recursos públicos a serem 
alocados e executados no processo orçamentário e financeiro”. (MACIEL, Pedro Jucá. Regras fiscais e 
federalismo: propostas para o Brasil com base nas experiências internacionais. In: GIAMBIAGI, Fabio; 
FERREIRA, Sergio Guimarães; AMBRÓZIO, Antônio Marcos Hoelz. Reforma do estado brasileiro: 
transformando a atuação do governo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 31-43. p. 32.) 
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fundamentais individuais e coletivos, cuja realização é condicionada ao fato de a relação entre 

despesas correntes e receitas correntes superar 95% (arts. 167-A da parte dogmática e 109 do 

ADCT, CR/88). 

Sem entrar no mérito de que se cuida de abusos que beiram ao barroquismo do Poder 

Constituinte Derivado, o ponto aqui é que os Ministros do STF, muito provavelmente, não irão 

se expressar dessa forma, tampouco gerarão espontaneamente regras fiscais sob a perspectiva 

das finanças públicas para acalmar ou frustrar as lideranças políticas e os técnicos de 

formação econômica. Logo, não é disso que  se trata ao propugnar-se por maior objetividade 

na concessão de liminares sine die ou pela maior exigência de ônus argumentativo por parte das 

Fazendas Públicas. Ademais, é pouco provável que os juízes passem a promover uma análise 

completa da situação fiscal de cada Estado, antes de deferir uma tutela de urgência, pois, além 

de não ser a expertise deles, ao se decidir por decidir, isto é, ao priorizar no tempo recursos 

humanos da Corte para resolver conflitos federativos fiscais, o máximo que se pode esperar dos 

Ministros do STF é uma ponderação entre os custos da decisão e do erro, consideradas suas 

capacidades institucionais.653  

Denegar ou abnegar administração da justiça não é formalmente uma alternativa no 

ordenamento brasileiro. Igualmente, por evidente, a qualidade desse juízo correlaciona-se à 

transparência, em sentido positivo e negativo (disponibilidade, acessibilidade e usabilidade), 

das informações e dos dados providos pelos litigantes e pelas autoridades estatais. 

Sendo assim, vê-se com ceticismo o aprofundamento da tendência de exclusão do STF 

em relação à temática da dívida pública federativa, que  se depreende da LC 178/2021, 

porquanto o Legislador tanto autorizou a União a parcelar os saldos devedores vencidos e 

acumulados em decorrência de decisões judiciais relativas às dívidas dos estados  quanto vedou, 

além da comprovação de desistência processual, a propositura de ação judicial para discutir os 

passivos e os negócios jurídicos. A crítica que se faz refere-se aos marcos temporais adotados 

pela legislação em tela, porquanto suas formulações indicam um casuísmo que impossibilita 

um mecanismo permanente de coloração estrutural para que se expressem as irresignações dos 

governadores, principalmente na alternância de poderes, fruto dos ciclos eleitorais, com o peso 

relativo da dívida federativa em suas contas públicas. Falta, portanto, um fórum reputado 

legítimo e imparcial para que a dimensão financeira do pacto federativo seja discutida de forma 

sustentável, consequente e sistemática. A esse respeito, comunga-se, em linha geral, da 

percepção de Marcos Mendes no sentido da conveniência da desconcentração de poderes e 

                                                      
653 SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 
885-951, fev. 2003. 



502 

502 

atribuições hoje centralizadas no Tesouro Nacional.654 Ao nosso ver, atualmente esse órgão 

técnico cumpre as funções de (i) autoridade fiscal, (ii) órgão de uniformização nacional da 

contabilidade pública, (iii) regulador do mercado da dívida federativa – sendo, 

simultaneamente, (iv) agente regulado, porquanto representa a União contratante –, (v) agência 

de risco do crédito dos estados (Capag) e (vi) instância de controle administrativo e financeiro 

da situação fiscal dos entes estaduais, aplicando, inclusive, sanções institucionais. 

Nossa predileção é pela criação efetiva e urgente do Conselho de Gestão Fiscal previsto 

no art. 67 da LRF, tendo em vista o custo econômico e político que tem sido experimentado por 

todas as unidades federadas no último lustro na seara do problema desta tese, além da 

inexplicável previsão, pela LC 178/2021, de criação de estruturas próprias aos provisórios 

Conselhos de Supervisão, uma vez que custeados pela União e, para cada Estado, composto por 

três integrantes de porte e remuneração correlatos aos do Secretário do Tesouro Nacional, em 

detrimento da solução mais permanente e estrutural que acredita-se ser o CGF. 

Ademais, aqui remanescendo a principal preocupação, a LC 178/2021 elegeu a opção 

por judicializar o relacionamento federativo como hipótese de extinção do RRF. Isso significa 

que um Estado com problema de excessivas dívidas, do dia para noite, será objeto de 

constrições executórias por parte da União, bem como terá interditado, por cinco anos, seu 

acesso ao crédito público garantido pelo governo federal. Por conseguinte, apesar de se 

compreender a preocupação dos técnicos e políticos da alçada federal com relação à reputação 

do governo federal na supervisão do endividamento subnacional, a gravosidade dessas medidas 

inspirará cuidado por parte do STF.  

Essa atenção parece digna de mais ênfase, tendo em vista o procedimento de 

reavaliação, ao longo do tempo, das condições fiscais dos estados por parte da STN, porquanto, 

segundo o art. 18 da LC 178/2021, tem-se que análises periódicas a respeito desse tema serão 

conduzidas pelo órgão federal, segundo decreto presidencial, sendo que aquelas subsidiarão o 

exame quanto ao cumprimento de metas e compromissos dos programas e planos referidos no 

diploma legal, o que, ao fim e ao cabo, determinará o quantum de acesso garantido ao crédito 

cada ente estadual terá. Tendo em vista a importância desse expediente, admite-se pleito de 

revisão ao Ministro da Economia no caso de conclusão da STN pelo descumprimento dos 

compromissos e metas do ajuste fiscal.  Entretanto, caso decida pela revisão, a mais alta 

autoridade econômica do país deverá apresentar justificativa fundamentada e presume-se 

                                                      
654 MENDES, Marcos. Crise fiscal dos estados: 40 anos de socorros financeiros e suas causas. São Paulo: Insper, 
jun. 2020, p. 79-81. Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/Crise-fiscal-dos-
estados_40-anos-de-socorros-financeiros-e-suas-causas.pdf. Acesso em: 09 abr. 2021. 
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fictamente rejeitado o pleito revisional após 60 dias sem manifestação do Ministro de Estado. 

Em suma, tende-se a formular duas conclusões: o procedimento esboçado pela legislação não 

respeita o ônus argumentativo reiteradamente exigido pelo STF, a título de cumprir o devido 

processo legal, e será essa inovação legal fonte de macrolitigância financeira.  

Na verdade, a questão de fundo guarda pertinência com a falta de comprometimento, 

em um passado recente, das lideranças públicas, incluídas aquelas ocupantes de postos de índole 

econômica, para com a sustentabilidade da dívida pública.655Observa-se, a propósito, que a 

exposição, por parte da União, às dívidas estaduais cresceu, em média, mais de 20% ao ano nos 

cinco primeiros anos do governo Dilma Rousseff, isto é, elevou-se o saldo devedor das garantias 

do governo federal de R$ 114,3 bi, em 2011, para R$ 305,4 bi, em 2015.656 Em agosto de 2020, 

esses valores somavam mais de oito centenas de bilhões, sendo 70% referentes aos contratos 

da dívida celebrados entre os estados e a União, e o restante (R$ 245,3 bi) atinente às operações 

de crédito dos entes estaduais com terceiros, nas quais o governo federal entra como avalista.657 

Logo, ao início do segundo mandato da Presidente Dilma Rousseff, houve uma reversão dessas 

decisões de política econômica, ou seja, passou-se de um receituário expansionista para outro 

de austeridade, ainda que sem respaldo político.658 Sendo assim, conclui-se que a necessidade 

                                                      
655 “Nos últimos três meses o Valor conversou com mais de 20 autoridades que ocuparam ou ainda ocupam cargos 
no governo e teve acesso exclusivo a documentos inéditos que permitem recontar a história fiscal do primeiro 
mandato da Presidente Dilma.  
O que é possível mostrar agora é que em momentos-chave, como o da adoção da contabilidade criativa de 2012, 
o esforço da área técnica do Tesouro para barrar novas operações em 2013 e a construção da fábrica de pedaladas 
de 2014, não faltaram avisos sobre os riscos que o país corria”. (PERES, Leandra. O aviso foi dado: pedalar faz 
mal. Valor Econômico, 11 de dezembro de 2015. Disponível em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/o-aviso-
foi-dado-pedalar-faz-mal.ghtml. Acesso em: 09 abr. 2021.) 
656 BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Relatório 
Quadrimestral das Garantias: 1º quadrimestre 2016. Brasília: STN, 2016, p. 3. Disponível em: 
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:27611. Acesso em: 09 de abril de 
2021. 
657 BRASIL. Senado Federal. Instituição Fiscal Independente. PELLEGRINI, Josué. Análise da situação fiscal dos 
estados, Estudo Especial n. 14, de 19 de novembro de 2020. 
Brasília: IFI, p. 9. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/580041/EE14.pdf. 
Acesso em: 09 abr. 2021. 
658 “Na origem da dinâmica de Dilma Rousseff e Joaquim Levy estão diferenças profundas. Tanto que um dos 
amigos do ministro, Armínio Fraga, principal formulador do programa econômico do candidato tucano, Aécio 
Neves, certa feita o descreveu como um quadro da CIA dirigindo a KGB. “Não é que eles pensem diferente. Eles 
são diferentes. É outra turma. Levy não tem nada a ver com esse governo”, disse Fraga, no início de novembro. 
Ele foi um dos amigos que Levy consultou ao receber o convite da Presidente da República. Aconselhou-o a 
declinar. Da mesma opinião compartilhava o economista Marcos Lisboa, secretário de Política Econômica do 
primeiro governo Lula na época em que Levy era secretário do Tesouro, na gestão de Antonio Palocci. “Meu 
diagnóstico sempre foi que o rombo nas contas públicas só não aumentaria se fossem feitas reformas estruturais, 
que dependem de um esforço conjunto de todo o governo e de uma aliança com o Congresso. Apenas trocar o 
ministro da Fazenda não seria suficiente”, lembrou Lisboa. 
Levy assumiu a pasta no comecinho de janeiro. Num primeiro momento, procurando controlar a agenda econômica 
no Legislativo, passou a negociar diretamente com deputados e senadores a votação de medidas do ajuste fiscal, 
nem sempre com bons resultados. Perdeu várias disputas internas no governo e algumas votações no Congresso. 
A cada derrota, parecia mais fragilizado diante de uma gestão que hesitava em cortar mais gastos, e ainda mais 
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de honrar esses negócios e a estratégia dos governadores de judicializar a dívida federativa 

derivaram dessas opções do Poder Estado Federal. 

No entanto,  parece não se demonstrar plausível que, neste momento da vida nacional, 

caracterizado por polarização política e intensa macrolitigância federativa, o Tribunal não seja 

parte do equacionamento desse aspecto do federalismo fiscal brasileiro. Remanescerá em aberto 

a perquirição constitucional se o STF é parte do problema ou da solução em relação à dívida 

pública federativa, com  inclinação pela segunda compreensão. 

Portanto, em nossa leitura, o desafio da federação é assegurar a credibilidade de pré-

comprometimentos dos entes federados sob a forma de ajuste fiscal no curso da década de 2020, 

pois nesses anos o federalismo fiscal pátrio estará em processo de reforma,659 em função do 

escalonamento de escolhas federativas no campo das receitas (v.g. Fundeb e Fundo Kandir), 

despesas (v.g. retorno das limitações aos gastos com pessoal, reformas previdenciárias e 

uniformização da contabilidade pública) e crédito público (v.g. plano de promoção do equilíbrio 

fiscal e regime de recuperação fiscal). 

Na esteira desse prognóstico, compete ao STF apreciar a higidez constitucional dessas 

reformas estruturantes com esteio no princípio federativo e, no caso de concluir em tópico 

pontual pela inconstitucionalidade de ato ou lei, indicar prospectivamente as balizas 

interpretadas da Constituição para futuras ações dos agentes políticos dos diversos níveis 

governamentais. Com efeito, cuida-se essa senda do papel constitucional esperado da Corte na 

linha suscitada pelo problema da pesquisa. 

  

                                                      

sujeito às admoestações dos petistas, que nunca engoliram seu nome. A antipatia é mútua”. (GASPAR, Malu. A 
morte e a morte de Joaquim Levy. Piauí, n. 111, dezembro de 2015. Disponível em: 
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/morte-e-morte-de-joaquim-levy/. Acesso em: 09 abr. 2021) 
659 Em sentido semelhante, embora com abordagem econômica: TINOCO, Guilherme. Estados: rumo a um ajuste 
de uma década. In: GIAMBIAGI, Fabio (org.). O futuro do Brasil. São Paulo: Atlas, 2021. p. 41-54. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“No princípio das nossas convenções ninguém adverte 
por onde possa nelas entrar a controvérsia, depois de 
celebradas em cada ponto se acham mil motivos de 
disputa; uma vírgula de menos, ou de mais, é bastante 
fundamento para uma larga discussão.”660 

  

                                                      
660 “Nos contratos tem pouca parte a boa-fé; as obrigações não bastam, e as cláusulas, por mais que sejam fortes, 
tôdas se controvertem, e pervertem: as condições, por mais que sejam claras, esquecem-se; nunca faltam pretexto 
para duvidar, nem meios para se fazer questão daquilo, em que a não pode haver. Da falta da boa-fé nasce a dúvida, 
da dúvida nasce o argumento, do argumento a desunião, e desta a dissolução do contrato, ou a ação para o desfazer. 
No princípio das nossas convenções ninguém adverte por onde possa nelas entrar a controvérsia, depois de 
celebradas em cada ponto se acham mil motivos de disputa; uma vírgula de menos, ou de mais, é bastante 
fundamento para uma larga discussão. Quando se não pode negar o ajuste nega-se-lhe o sentido; e êste quando se 
não pode mudar, interpreta-se e vem a ser o mesmo: o que não tem interesse em cumprir o ajuste é, o que descobre 
nêle as implicâncias, e defeitos, que os outros lhe não vêem: não há coisa mais sutil do que a malícia; a sinceridade 
é simples, grosseira e inocente: o engano todo se compõe de arte; e por isso a perspicácia nos homens é qualidade 
suspeitosa, e que tem menos valor, que o que comumente se lhe dá; porque se não é sinal um ânimo dobrado, e 
infiel, ao menos é prova de que o pode ser. Quem sabe como o mal se faz, está muito perto de o fazer; e quem sabe 
como o engano se pratica, também não está longe de enganar. A ciência do engano é já um princípio dêle; que lhe 
falta a ocasião, e a vontade? A ocasião pode oferecer-se, e a vontade poucas vêzes resiste a ocasião. Por isso nos 
contratos é mais perigosa a fé nos que sabem mais; o arrependimento é certo, quando em um ajuste, ou não há 
conveniência, ou esta já passou: queremos afastar-nos do contrato; o ponto é saber o como; e assim para 
infidelidade só nos falta o modo, a resolução não. O nosso cuidado todo está em descobrir o expediente, e isto em 
ordem a mostrar que se mudamos, é por vício do contrato, e não por nosso vício. A repugnância voluntária, 
queremos fazer passar por necessária: o violar a boa-fé nunca nos serve de embaraço, contanto que a violação se 
atribua a outrem; e o ser a culpa nossa não importa, contanto que pareça alheia; aquilo em que ontem não havia 
nada de impossível, porque era questão de receber, hoje é todo impraticável, porque é questão de dar; ontem parece 
que os montes se reduziam a planícies, hoje as planícies se reduzem a montes. Qualquer coisa é um obstáculo 
intratável: assim devia ser, porque o prometer é fácil, o cumprir dificultoso; para prometer basta a intenção. Quem 
promete, exercita um ato de liberdade, por isso pode haver gôsto na promessa; quem cumpre, já é por fôrça da 
obrigação, por isso em cumprir há uma espécie de violência: a ninguém se obriga a que prometa, a que cumpra 
sim; no prometer fazemos nós, no cumprir fazem-nos fazer (...) que coisa é o arrependimento, senão uma ira contra 
si próprio? Êste são os motivos de que nasce a deslealdade nos contratos; e que poucos se haviam de observar, se 
a vaidade que em tudo governa, não nos obrigasse a guardar a fé nas nossas convenções!” (AIRES, Matias. 
Reflexões sobre a vaidade dos homens. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002989.pdf. Acesso em: 06 de abril de 2021. p. 89-91, 
grifos nossos). No mesmo século XVIII do germânico Immanuel Kant, trata-se do maior filósofo e escritor em 
língua lusófona da Era Pombalina, na qual o Brasil foi parcialmente conquistado pelos franceses, pelas Dezessete 
Províncias e pelos holandeses. Comunga-se do argumento de Ariano Suassuna, segundo o qual o desconhecimento 
desta figura intelectual é sintomático: “A universidade brasileira ensina de costas para o país e para o povo. Eles 
todos já ouviram falar em Kant, mas não em Matias Aires, o maior pensador de língua portuguesa do século 18. A 
gente não dá importância a um pensador da qualidade de Matias Aires.” (BRANDÃO, Marcelo. Atiano Suassuna 
prende a atenção do público com histórias que viveu pelo país. Agência Brasil, 21 de março de 2013. Disponível 
em:  https://memoria.ebc.com.br/cultura/2013/03/ariano-suassuna-prende-a-atencao-do-publico-com-historias-
que-viveu-pelo-pais. Acesso em: 06 de abril de 2021). 
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Conclusão da tese 

“Agora, vossa vontade aqui poderá deixar-me ou a 
Nápoles enviar-me (...) não queira vosso feitiço que eu 
nesta ilha permaneça tão estéril e revessa, mas dos 
encantos malsãos livrai-me com vossas mãos.”661 

(William Shakespeare) 

Perfectibilizadas ponderações sintetizadoras das posições e dos argumentos assumidos 

nesta tese, agora nos é possível aportar as conclusões desta pesquisa. A primeira é existir uma 

correia de transmissão federativa dos ônus fiscais desde os Estados mais endividados para 

toda a Federação, à luz de uma lógica denominada por Scaff de federalismo de ocultação ou 

simplesmente da conhecida socialização das perdas observável no Brasil desde os ciclos do 

ouro e do café. 

Argumentamos em favor de dividir para fins analíticos os Estados em, pelo menos, 

quatro grupos de acordo com o nível de endividamento público: (i) os muito endividados (RJ, 

MG, RS e SP) que se caracterizam pela superioridade quantitativa da dívida pública consolidada 

em relação à receita corrente líquida (DCL/RCL ≥ 100%); (ii) os endividados os quais 

apresentam na mesma comparação as receitas superiores às dívidas, contudo estas 

correspondem pelo menos a metade daquelas (50% ≥ DCL/RCL ≥ 100%); (iii) os pouco 

endividados com esses passivos que correspondem a menos da metade das receitas (DCL/RCL 

≤ 50%); e (iv) os praticamente sem dívida, que são os entes mais modernos. Essa repartição 

analítica é funcional, porquanto nos parece que os problemas fiscais enfrentados são deveras 

distintos tanto aos olhos dos Governadores quanto sob a perspectiva da União, além de mostrar-

se melhor aferível a ausência de equidade horizontal das soluções por renegociar 

sucessivamente as dívidas federativas, em detrimento de outras escolhas relativas à atividade 

financeira do Estado federal. 

                                                      
661 I.C. Trata-se do epílogo dito por Prospéro em “A Tempestade” (1623), no qual Skapespeare revela o 
encarceramento auto-imposto em uma realidade criada por todo artista ou escritor, cujo fim lhe é externo, vez que 
dependente unicamente do destinatário da obra. A citação completa é: “Meu encanto terminado, reduzir-me ao 
próprio estado, que é bem precário, em verdade. Agora, vossa vontade aqui poderá deixar-me ou a Nápoles enviar-
me. Mas é certo que alcancei meu ducado, e já perdoei quem mo roubara. Por isso, não queira vosso feitiço que 
eu nesta ilha permaneça tão estéril e revessa, mas dos encantos malsãos livrai-me com vossas mãos. Vosso hálito 
deve inflar minhas veias pelo mar; caso contrário, meu plano de agradar será vesano, pois de todo ora careço da 
arte negra de alto preço, que os espíritos faziam surgir de noite ou de dia. Restou-me o temor escuro; por isso, o 
auxílio procuro de vossa prece que assalta até mesmo a Graça mais alta, apagando facilmente as faltas de toda 
gente. Como quereis ser perdoados de todos vossos pecados, permiti que sem violência me solte vossa 
indulgência.” (SHAKESPEARE, William. A tempestade. Disponível em: 
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/tempestade.html. Acesso em: 16 de abril de 2021) 
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A esse respeito, buscamos conjecturar a respeito do porquê de ser constante o pleito 

uniforme e em conjunto dos Estados pelo resgate federal via dívida pública, a despeito de 

representar uma escolha pública custosa e conjuntural, com alívio fiscal unicamente de curto 

prazo, ao invés de estruturante, bem como não beneficiar equitativamente os entes estaduais, 

ao revés concentra recursos federais nas unidades mais ricas e desenvolvidas. Concluimos que 

esse comportamento institucional das lideranças públicas motiva-se pela linguagem da 

macropolítica, e não as dos sistemas econômico (eficiência) ou jurídico (licitude ou 

constitucionalidade). Nossa explicação pautou-se em dois fatores frutos de nossa tradição 

constitucional. De um lado, não há entre os Estados perdedores aparentes sob a ótica dos 

Governadores, ao contrário das demais medidas de reforma federativa voltadas à redução das 

desigualdades regionais, como se percebe nos casos do FPE, participações governamentais nas 

receitas originárias ou transferências federais destinadas à educação e à saúde. Portanto, repete-

se a receita da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 de descentralizar poderes e 

receitas no sistema federal unicamente pela perspectiva vertical (perda da União e ganho dos 

demais entes), e não também por uma desconcentração horizontal por intermédio de um esforço 

federativo de redistribuição de riquezas desde os Estados mais ricos para os mais pobres. De 

outro lado, o recurso ao endividamento público parece ser menos custoso e visível em termos 

políticos, quando comparado com a redução estrutural das despesas ou o incremento da carga 

tributária. 

Aceito o argumento de que problemas fiscais distintos exigem soluções diferentes, 

constatamos que o grupo dos Estados muito endividados apresenta efetivamente dificuldades 

quanto ao estoque e ao fluxo da dívida federativa, ao passo que em relação aos demais a 

judicialização da dívida federativa tende a refletir problemas de poupança pública ou de 

liquidez e defasagem orçamentária. Assim, os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e São Paulo são (a) os principais beneficiários das renegociações dos passivos 

pela União, o que se entende como uma transferência territorial de recursos públicos, e (b) os 

únicos elegíveis pelo Legislador ao regime federal mais benéfico, o de recuperação fiscal, pelo 

qual se garante a inexigibilidade das contragarantias e o acesso ao crédito avalizado pelo ente 

central. Esse estado de coisas reflete-se na seara da judicialização da dívida federativa, sendo 

que, ao nosso juízo, ao universalizar as condições desse seleto grupo no raciocínio judicial, 

como se todos os Estados percebessem as mesmas dificuldades na gestão fiscal, cuida-se de 

onde o STF mais erra como Tribunal da Federação no tema do endividamento subnacional. 

Postas essas premissas, argumento ser possível responder ao problema da tese: sob a 

égide da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal concorreu para o exaurimento da 
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capacidade de financiamento dos entes estaduais, fornecendo bases jurídicas para um 

comportamento fiscal imprudente? 

  Da interpretação que fizemos dos dados coletados ao longo da corrente pesquisa, nossa 

resposta é substancialmente negativa. Com efeito, não validamos nossa hipótese segundo a 

qual o STF atuou de forma pendular no que diz respeito à descentralização de poderes e 

recursos entre os níveis federativos, desde a promulgação da Constituição da República de 

1988, no particular caso da dívida pública federativa. 

Na verdade, concluímos que a judicialização da dívida federativa é melhor caracterizada 

quanto aos Governadores por uma exigência funcional dos mandatários locais atinente à falta 

de liberdade de ação política no orçamento público, bem como é ditada, em regra, pelo 

calendário eleitoral, especialmente quando há alternância de forças políticas na Chefia do 

Poder Executivo estadual. Para os Presidentes da República e seus auxiliares, o controle do 

endividamento dos demais entes é enxergado como condição sine qua non para a estabilização 

da economia nacional. Tendo em vista a relevância do orçamento público federal e a 

concentração de poderes e rendas no presidencialismo brasileiro, a judicialização desse aspecto 

do pacto federativo tende a representar uma redução de sua margem de conformação da esfera 

pública nacional. Importa observar que essa percepção do governo federal não se demonstra 

universal nas experiências comparadas, como a europeia. 

Em nossa leitura, desde o advento da Constituição da República de 1988, constatamos 

que o STF sempre se mostrou instância relevante para a discussão dos termos da dívida pública 

federativa. Além disso, aportamos interpretação de que o ruído no desempenho institucional do 

Tribunal estivera menos associado aos instrumentos processuais, órgão decisor e 

enquadramento decisório derivado do direito de ação dos litigantes do que o suposto na 

hipótese. Conclui-se que as discordâncias dos Ministros da Corte em relação aos rumos da 

vida pública nacional esboçados pelos Poderes eleitos da União, especialmente o Executivo e 

em temas pertinentes à dívida federativa, são melhor explicadas na dimensão endógena pelos 

processos de deliberação interna, com primazia para a figura do Relator e dos julgamentos 

congêneres mais recentes, e na dimensão exógena pelas percepções circunstanciais de um lado 

sobre a competência do Presidente da República e de seus auxiliares na condução da política 

nacional em geral e da macroeconômica no particular e, de outro, pela normalidade ou 

excepcionalidade dos principais desafios à atividade financeira do Estado brasileiro. 
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