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RESUMO 

 

Nesta dissertação avaliamos se a estrutura institucional de administração da dívida pública 

instrumentaliza um estado de exceção econômico de modo a interditar o programa 

constitucional promulgado no Brasil em 1988, sendo mantido e operado por meio do que se 

pode caracterizar como um autoritarismo monetário. Partimos de uma análise indutiva, com 

pesquisa bibliográfica e de dados, em que identificamos nas regras de política fiscal forte 

natureza restritiva para a despesa pública primária, ao tempo em que toda a elaboração e 

execução orçamentária parece estar orientada para viabilizar a livre execução da política 

monetária, desconsiderando os efeitos desta atuação monetária como principais fatores 

condicionantes do endividamento público. Assim é que podemos notar que a escassez de 

recursos para implementação dos programas sociais da Constituição Federal está relacionada 

com a forma como se estrutura a atividade financeira do Estado, e não com um suposto 

determinismo a ser encarado de modo acrítico ao apontar para uma inescapável inexistência 

de possibilidades para as realizações assumidas como compromisso pelo Legislador 

constituinte. Diante de tais circunstâncias identificamos a presença de um estado de exceção 

econômico como paradigma de governo, que aprofunda a distância entre o Texto 

constitucional e realidade, operado pelo autoritarismo monetário, que se caracteriza pela 

aceitação acrítica das regras de política fiscal restritivas e condicionantes da escassez de 

recursos públicos. Concluímos, portanto, pela necessidade da revisão da compreensão de 

responsabilidade fiscal, para que se possa discutir soluções institucionais que conciliem 

contenção de gastos públicos com persistência das condições do Estado de atuar e cumprir 

seus deveres constitucionais. 

 

Palavras-chave: Política fiscal. Dívida Pública. Direitos Sociais. Estado de exceção 

econômico. Autoritarismo monetário.  
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ABSTRACT 

 

In this dissertation we evaluate if the institutional structure of public debt administration 

instrumentalizes a economic state of exception in order to ban the constitutional program 

promulgated in Brazil in 1988, being maintained and operated by what can be characterized 

as a monetary authoritarianism. We start from an inductive analysis, with bibliographic and 

data research, in which we identify in the fiscal policy rules a large restrictive nature for 

primary public expenditure, while all budget preparation and execution seem to be oriented 

towards the free execution of the monetary policy, disregarding the effects of this monetary 

performance as the main conditioning factors of public indebtedness. Thus, we can see that 

the resources scarcity for the implementation of the social programs of the Federal 

Constitution is related to the way the state's financial activity is structured, and not to a 

supposed determinism to be viewed uncritically when pointing to an inescapable inexistence. 

possibilities for the achievements made as a commitment by the Constituent Legislator. Given 

these circumstances, we identified the presence of a economic state of exception as a 

goverment paradigm, which deepens the distance between the Constitutional Text and reality, 

operated by monetary authoritarianism, which is characterized by the uncritical acceptance of 

restrictive fiscal policy rules and constraints on the scarcity of government public resources. 

Therefore, we conclude that the understanding of fiscal responsibility needs to be revised, so 

that we can discuss institutional solutions that conciliate restraint of public spending with 

persistent state conditions to act and do his constitutional duties. 

 

Keywords: Fiscal policy. Public debt. Social Rights. Economic state of exception. Monetary 

authoritarianism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Legislador constituinte originário, em 1988, manifestou-se claramente no sentido de 

orientar a construção de um Estado de Bem-estar social. O Texto constitucional é prolixo em 

previsão de direitos e garantias sociais, define como objetivos fundamentais da República a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o combate à pobreza, ação para redução 

das desigualdades sociais e a garantia do desenvolvimento nacional, consagra o acesso 

universal à saúde e educação, prevê a função social da propriedade, dispõe a respeito de 

desapropriação para fins de reforma agrária, estabelece dispositivos sobre assistência social 

etc. 

Tal conjunto de direitos prestacionais e objetivos fundamentais traçados demandam 

recursos financeiros para sua realização, sob pena de nunca perderem a condição de 

promessas vazias. É fato que a escassez natural dos recursos engendra circunstâncias que 

impõem decisões trágicas ao Estado, e a concretização do programa constitucional é um 

desafio a ser enfrentado diante destas circunstâncias. De modo paralelo ao desafio de realizar 

os objetivos fundamentais da República, há o reclame para que o Estado tenha por norte de 

atuação o necessário comedimento fiscal, a fim de evitar descontroles financeiros que 

conduzam ao caos econômico. Assim é que a Constituição também disciplina as finanças 

públicas, especialmente a partir do art. 163, igualmente de modo esparso em outros pontos do 

Texto Magno e, ainda, deferindo ao legislador infraconstitucional a missão de fazê-lo por Lei 

Complementar. 

Neste sentido, um dos grandes desafios que se põe para o Estado é encontrar um bom 

termo para a forma de financiar os gastos públicos. É tradicional a lição de Direito financeiro 

que segmenta as receitas públicas, quanto à atuação, em originárias e derivadas, sendo as 

primeiras aquelas decorrentes da exploração pelo Estado de seu patrimônio e as receitas 

derivadas as que resultam da arrecadação de tributos. No entanto, não apenas as receitas 

públicas assim definidas se prestam à finalidade de oferecer o lastro financeiro necessário ao 

Estado para realização de suas despesas. Também o crédito público é instrumento de que se 

lança mão para tal finalidade. O crédito público, no entanto, não representa receita pública, 

porque receita pública é conceituada como uma entrada definitiva para o erário. Os 

empréstimos, por sua vez, ingressam nos cofres públicos para em seguida saírem, por meio do 

pagamento do principal e acessórios, como juros e correção monetária. A administração do 

fundo público, portanto, deve se prestar a oportunizar a obtenção de recursos de modo 
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temporário, quando não se mostrar conveniente ou possível a arrecadação pelas vias 

tradicionais de receitas originárias e/ou derivadas. 

Sucede que a dívida pública oriunda dos empréstimos tomados requer da Administração 

Pública a gestão deste passivo. Assim é que o gasto financeiro com o pagamento de juros e 

amortizações passa a ser custo corrente do Estado e surge, portanto, a necessidade de criar 

uma estrutura adequada para administrar o déficit público. O problema de pesquisa aqui 

tratado, portanto, tem relação com a forma jurídica montada para a administração do déficit 

público no Brasil após a Constituição de 1988. É por esse norte de investigação que chegamos 

à constatação de que grande parte dos recursos previstos no orçamento da União Federal são 

destinados ao serviço da dívida pública. Já os gastos com saúde e educação, por exemplo, 

representam pequenas fatias do bolo orçamentário. Cabe investigar, portanto, a relação entre a 

despesa primária e a despesa financeira do Estado. 

Esta distribuição de recursos se estrutura a partir de um plexo normativo, abrangendo 

tanto normas constitucionais como normas infraconstitucionais, onde se nota a presença de 

fortes indícios da existência de uma ascendência monetária, ilustrada no modo que amarram e 

restringem de maneira severa os gastos públicos primários, drenando cada vez mais os 

recursos públicos para o serviço da dívida, que por sua vez apresenta fatores condicionantes 

não apenas relacionados a despesas com investimentos e gastos sociais, mas especialmente 

despesas voltadas à realização da política monetária executada pelo Banco Central.  

Desse modo, a abordagem nesta pesquisa se destina a enfrentar o problema identificado 

na forma como o Estado passou a administrar o fundo público por meio de uma política fiscal 

restritiva da despesa pública não financeira, vertendo-se a busca por superávit primário como 

principal objetivo da execução orçamentária, com suporte nas normas de Direito Financeiro 

sucessivamente elaboradas e pautadas por esta finalidade. Nesta seara, importa investigar a 

forma como o Direito serve como instrumento de realização de uma concepção econômica 

que, a título de isolar a administração da dívida do debate democrático, aponta para uma 

suposta neutralidade, destinada a garantir o predomínio de uma específica concepção 

econômica, posta de modo determinista e acrítico. Esta concepção, nada obstante se apresente 

como algo similar a uma lei da natureza, algo que seria inescapável, sofre fortes contestações 

na literatura econômica baseada em dados mais concretos e recentes, conforme será tratado 

nesta dissertação. 

Assim, o problema de pesquisa consiste em investigar de que modo a estrutura jurídica 

montada para administrar a dívida pública no Brasil se presta a drenar recursos públicos que 

deveriam ser utilizados para garantir os objetivos fundamentais da República e os direitos 
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prestacionais garantidos na Constituição para a despesa financeira, especialmente o 

pagamento de juros da dívida pública. Importa investigar, portanto, se tal estrutura, moldada a 

partir do isolamento formado entre economia e política, atribui elementos autoritários à 

condução da política fiscal pelo Estado brasileiro, afastando questões sensíveis do debate 

democrático. Um autoritarismo assim identificado pode ser chamado de autoritarismo 

monetário, dado que tem por missão garantir o seguimento de uma política monetária operada 

de modo inconteste e que, ao invés de permitir a realização dos propósitos constitucionais, 

reproduz as condições de subdesenvolvimento e de desigualdade social. 

O que se percebe claramente com o levantamento dos dados e apreciação das estruturas 

normativas por uma perspectiva crítica, é que as promessas da Constituição não têm sido 

cumpridas a contento. O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, medido pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é revelador desta condição. Criado para oferecer 

um contraponto ao indicador PIB, o IDH foge da análise meramente econômica, e avalia, 

primordialmente, saúde, educação e renda per capita1. Pois bem, não obstante estarmos entre 

as 10 maiores economias do mundo, ocupamos, segundo o relatório de desenvolvimento 

humano de 20152, a posição 75 no ranking de IDH Global. Sintomático que, quando analisada 

apenas a acumulação de riqueza (PIB), figure o Brasil entre as maiores economias do mundo. 

Porém, quando a análise abrange acesso à saúde, educação e a renda per capita, o país 

despenca para a longínqua posição 75. 

Outro índice que revela nossa condição de subdesenvolvimento é o chamado 

“coeficiente gini”. Criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para 

medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, variando de zero a um, 

representando o zero a situação de igualdade, e o valor um o extremo oposto3.  Em relação ao 

Coeficiente de Gini (2010-2015) – instrumento que mede o grau de concentração de renda em 

determinado grupo e aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais 

ricos – o Brasil é o quarto pior da América Latina e Caribe, atrás somente do Haiti, Colômbia 

e Paraguai4. Estes resultados revelam claramente que os programas sociais estabelecidos na 

Constituição não estão sendo postos em prática a contento. Os gastos públicos necessários 

para a realização do programa constitucional na direção da promoção do desenvolvimento 

nacional e garantia de direitos sociais não têm se mostrado suficientes. 

                                                        
1 http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html 
2 http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html 
3 http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28&Itemid=23 
4 http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2017/03/21/relat-rio-do-pnud-destaca-

grupos-sociais-que-n-o-se-beneficiam-do-desenvolvimento-humano.html 
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Portanto, não há como tratar de Estado de bem-estar social sem considerar as estruturas 

econômicas. Especificamente neste estudo, buscaremos analisar a relação das estruturas 

econômico-jurídicas com a realização do programa social estabelecido pela Constituição 

Federal de 1988. Entender como as normas de Direito financeiro, que dispõem sobre a 

repartição e aplicação de recursos, amarram a efetividade destes direitos e influenciam a 

doutrina que investiga suas características e conceito. Buscaremos entender como a ideologia 

econômica neoliberal concebe e induz que o Estado deve reduzir seus gastos e atuar apenas 

em áreas estritamente necessárias, e de que forma isso tem acontecido no Brasil após a 

Constituição de 1988. Teremos por objeto de estudo, portanto, uma série de regras que 

estabelecem limites para despesas como saúde, educação e gastos sociais como um todo, mas 

sempre resguardando a remuneração do capital, os gastos com o serviço da dívida pública. 

Esta Constituição Financeira neutra consiste, nas palavras de Bercovici5, em algo que parece 

transformar a Constituição Econômica de 1988 em mera norma programática. 

Além do problema direto ligado à redução dos recursos para saúde, educação, moradia, 

assistência social etc., a drenagem de recursos para o serviço da dívida e o aumento de juros 

pode elevar a taxa de remuneração do capital e influenciar diretamente na taxa de produção e 

renda. Passa a ser mais lucrativo (e seguro, paradoxalmente) aplicar o dinheiro em títulos 

públicos do que utilizar recursos próprios para abrir uma empresa e gerar empregos, aumentar 

a produção. Desse modo, o sistema vai produzir automaticamente desigualdades 

insustentáveis, arbitrárias, que ameaçam de maneira radical os valores de meritocracia sobre 

os quais se fundam a própria ideia de sociedade democrática 6 . As desigualdades se 

aprofundam porque com o aumento da taxa de remuneração do capital em detrimento da taxa 

de produção e renda, os que possuem mais recursos tendem a ficar cada vez mais ricos. 

Há um senso comum instalado na opinião pública brasileira, que entende ser a dívida 

pública formada exclusivamente para financiar o Estado na construção de equipamentos 

públicos, construção de escolas, hospitais, estradas etc. Desse modo, se a dívida cresce se 

deve ao fato de que o Estado está gastando mais do que arrecada, está sendo irresponsável em 

relação à política fiscal, perdulário. É comum, inclusive, a comparação do orçamento estatal 

com o orçamento de uma família. No entanto, é relevante para o desenvolvimento desta 

pesquisar investigar os fatores condicionantes da dívida pública, a fim de identificar a relação 

                                                        
5  BERCOVICI, Gilberto. MASSONETO, Luis Fernando (2006). “A Constituição Dirigente invertida: a 

blindagem da Constituição financeira e a agonia da Constituição econômica”. Coimbra. Boletim de Ciências 

Econômicas da Faculdade de Coimbra. Disponível em: 

file:///C:/Users/Davi%20Catunda/Downloads/4.O.2%20BERCOVICI%3B%20MASSONETTO.%20A%20Cons

tituicao%20Invertida.pdf. p.67. 
6 PIKETTY, Thomas. “O capital no século XXI”. Rio de Janeiro. Ed. Intrínseca, 2013. P. 9. 

../../Davi%20Catunda/Downloads/4.O.2%20BERCOVICI;%20MASSONETTO.%20A%20Constituicao%20Invertida.pdf
../../Davi%20Catunda/Downloads/4.O.2%20BERCOVICI;%20MASSONETTO.%20A%20Constituicao%20Invertida.pdf
../../Davi%20Catunda/Downloads/4.O.2%20BERCOVICI;%20MASSONETTO.%20A%20Constituicao%20Invertida.pdf
../../Davi%20Catunda/Downloads/4.O.2%20BERCOVICI;%20MASSONETTO.%20A%20Constituicao%20Invertida.pdf


13 
 

da sua trajetória com outros fatores, como a política monetária e a perseguição de controle da 

inflação. As emissões de títulos do Tesouro são realizadas não apenas para financiar o setor 

público, mas controlar o excesso de moeda em circulação, tendo em vista que a política do 

Banco Central é centralizada no controle da inflação. Com isso, o déficit do Tesouro cresce, 

ainda mais quando a taxa de juros aumenta. Estes detalhes técnicos econômicos serão 

abordados durante a pesquisa, tendo em vista que influenciam diretamente na destinação de 

recursos para a atuação do Estado na realização do programa constitucional. 

Importa destacar qual tem sido o instrumento utilizado para suportar os gastos e a 

emissão ilimitada de títulos públicos: o orçamento fiscal. A solução encontrada para pagar a 

dívida relacionada à política monetária tem sido a restrição da política fiscal. A ordem é cortar 

gastos sociais e de custeio para acumular uma poupança, chamada superávit primário, que 

tende a fazer frente (ou tentar) aos custos monetários. A experiência tem mostrado que 

mesmo quando o Estado faz superávit, a dívida pública cresce, como apontam os dados 

colhidos inicialmente7. Dado este quadro de estruturas jurídicas que dão suporte à política 

econômica, é possível perceber a importância de investigar em que medida tal estrutura afeta 

a vivência constitucional.  

Na medida em que as normas que regem a administração do déficit público podem 

tolher as possibilidades de ação estatal, ao priorizar a destinação de recursos orçamentários 

para o serviço da dívida, é preciso investigar se há a expressão de um autoritarismo 

institucionalmente estabelecido, de modo a afastar as decisões alocativas do processo 

democrático e ceifar as condições de realização constitucional. Afastando o debate público 

sobre as possibilidades que a engenharia institucional possa oferecer para conciliar 

estabilidade econômica com a garantia de direitos sociais, ampliação dos serviços públicos e 

promoção do desenvolvimento econômico e social, o que se nota é que a reprodução do 

modelo atual, com forte ascendência monetária, se impõe de modo autoritário e consolida um 

verdadeiro estado de exceção econômico. O estado de exceção econômico, por sua vez, é 

caracterizado na forma como se distanciam norma constitucional e realidade, dado que cada 

vez mais se retira do programa constitucional sua natureza normativa e se reproduz a aporia 

na vivência constitucional. 

 

 

 

                                                        
7 BELUZZO, Luiz Gonzaga; GALÍPOLO, Gabriel. Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. 1ª Ed. 

São Paulo: Editora Contracorrente, 2017. 



14 
 

1 A DÍVIDA PÚBLICA E O SUPERÁVIT PRIMÁRIO COMO RAZÃO DE ESTADO 

  

A necessidade financeira do Estado é elemento central de tensão na sociedade 

contemporânea, e no Brasil não é diferente. Para além de constatar as demandas por recursos 

públicos necessários para a concretização das finalidades estatais - e ao mesmo tempo 

compreender que a escassez limita esse dispêndio - importa compreender as estruturas e os 

conflitos distributivos que determinam as fontes de tais recursos e, ainda, como são 

remunerados os fatores aplicados nos gastos públicos. Estudar a estrutura financeira do 

Estado, portanto, é tarefa complexa que não deve estar limitada à mera apreciação conjuntural 

de disponibilidade e escassez em um dado momento. 

É preciso, para além da análise conjuntural, buscar entender a formação e o 

funcionamento das estruturas que definem a origem das despesas e das receitas públicas, as 

regras fiscais que disciplinam a aplicação dos recursos e seus limites. Nesse contexto ganha 

relevo o debate acerca da dívida pública. A tributação dos recursos privados envolve situações 

delicadas desde os primórdios do Estado moderno, mormente com a ascensão da burguesia - 

avessa à incidência do poder estatal sobre sua propriedade - e a formação da sociedade 

capitalista contemporânea, de modo que a dívida tem sido uma alternativa ao Estado no 

intento de financiar sua atividade, captando recursos junto aos particulares, mas com 

remuneração do capital emprestado. 

Posto o desafio de uma análise estrutural, neste capítulo buscaremos precisar os 

contornos jurídicos da estrutura de administração da dívida pública no Brasil, expondo 

definições conceituais e legais acerca das despesas e receitas públicas como um todo, 

rendendo especial atenção à dívida do governo central. A análise das instituições aqui 

referenciadas requer, ainda, uma abordagem histórica sobre a formação da dívida pública no 

Brasil e sobre os seus fatores condicionantes, ou seja, quais os gastos que são determinantes 

para o nível de endividamento do governo central. Assim será possível entender de onde vem, 

onde está e para onde vai o déficit nominal no Brasil. 

Situado o quadro geral da estrutura de administração do déficit público, faz-se 

necessário investigar as reformas promovidas no ordenamento jurídico pátrio a fim de garantir 

a sustentação do mencionado arcabouço estrutural, especialmente após a adoção do regime de 

metas de inflação como meta a ser perseguida pelo Banco Central no exercício das políticas 

monetária, cambial e creditícia. Nesse contexto foram feitas reformas institucionais dedicadas 

a restringir os gastos públicos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, adoção das metas 
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fiscais de superávit e, por último, a Emenda Constitucional nº 95 que instituiu um novo 

regime fiscal para a despesa primária, ancorado à inflação.  

Assim é que se pode identificar um sistema que tende a limitar os gastos públicos de 

modo estrutural, ainda que em cenários de bonança econômica. Desse modo, importa 

investigar na teoria econômica as principais correntes teóricas que tratam da austeridade, seja 

essa encarada como solução ou como tragédia. O debate econômico é deveras importante para 

que se possa sondar a finalidade a que atende o fundo público. Afinal de contas, para que 

deve servir o endividamento do Estado? Para sustentar o sistema monetário ou para promover 

o desenvolvimento nacional, com a promoção de investimentos públicos? Para que se possa 

retomar a discussão sobre a funcionalidade do Direito financeiro é necessário adentrar no 

debate econômico, tendo por norte o compromisso programático assumido pelo Legislador 

constituinte de 1988. 

 

1.1 – Dívida pública: conceitos, histórico e fatores condicionantes. 

 

Para uma abordagem científica é preciso que tenhamos a preocupação de lidar com os 

conceitos formais consolidados na literatura econômica e na norma. É que se faz relevante 

não confundir as categorias analisadas, sob pena de incorrer em grave equívoco quando se 

põem em análise variáveis, em boa parte, relacionadas a grandes números, algo que não é de 

todo comum à pesquisa jurídica. Assim é que trataremos adiante não apenas da forma como a 

dívida é encarada pela norma jurídica, mas também de categorias contábeis e econômicas, 

importantes para a compreensão do tema. 

As perguntas elementares que se fazem inicialmente são: por que a dívida? Quais as 

razões para o endividamento público e quais suas vantagens e desvantagens? O que nos 

trouxe até o presente quadro e quais são os fatores que reforçam a atual posição?  Apenas com 

as respostas a estas perguntas será possível compreender, posteriormente, o condicionamento 

imposto por esta estrutura às possibilidades de realização do programa constitucional. 

 

1.1.1 – Conceitos e definições acerca da dívida pública. 

 

Nos estudos introdutórios de Direito financeiro, o principal desafio colocado é 

compreender a dinâmica da atividade financeira do Estado em sua totalidade, a forma como o 

Estado arrecada, gere e aplica recursos financeiros. Nesse sentido, tratando de resgatar a 
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historicidade da busca estatal por recursos financeiros, ensina Aliomar Baleeiro8 que para 

auferir o dinheiro necessário à despesa pública os governos, ao longo do tempo, já lançaram 

mão de extorsões sobre outros povos, recolhem rendas produzidas pelos bens e empresas do 

Estado, cobram tributos ou penalidades dos particulares, emitem moeda e tomam ou forçam 

empréstimos. São diversas as formas pelas quais o poder público pode buscar recursos para 

suas necessidades. 

Dentre estas diversas formas, importante é traçar a diferença, inicialmente, entre 

entradas e receitas. É que as entradas de caixa englobam todos os recursos que passam pelo 

caixa do Tesouro, inclusive aqueles provisórios decorrentes de empréstimos públicos. Apenas 

as entradas definitivas, no entanto, são chamadas, tecnicamente, de receita pública – por 

ingressarem em definitivo no caixa do Tesouro -, divididas em originárias, quando 

decorrentes de rendas auferidas da exploração do patrimônio do ente público, e derivadas, 

quando decorrentes da arrecadação de tributos e multas9. 

Os valores tomados por empréstimos, por outro lado, são entradas provisórias, quando 

ocorre a assunção de dívida por parte do Estado. Costuma-se ressaltar a importância do 

endividamento público10 como forma de promover justiça intergeracional, atender a despesas 

de emergência, assegurar financiamento de projetos de longo prazo, controlar a liquidez no 

mercado, garantir a estabilidade da moeda e, ainda, servir como parâmetro para títulos 

privados. Dessas funções, cabe pontuar desde já que o controle da liquidez e a estabilidade da 

moeda são funções atribuídas à política monetária executada pelo Banco Central, que como 

veremos tem forte peso como fator condicionante da dívida pública federal, demanda uma 

gama exponencial de recursos públicos, sendo muito muito discutido atualmente se a 

execução dessa política monetária deve sofrer controle por parte do poder público e, 

primordialmente, qual a forma e a medida de eventual controle. 

Assim, temos assentado que tomar dívida é algo importante para qualquer governo. As 

receitas e as despesas de um governo passam por ciclos e sofrem choques frequentes, de 

modo que o crédito público serve como amortecedor para esses impactos, aliviando aumentos 

inesperados nos impostos ou cortes excessivos de gastos que tendem a penalizar, 

demasiadamente, em ambos os casos, a geração atual. Em situações econômicas delicadas o 

endividamento pode ser solução mais simples, eficiente e justa do ponto de vista 

                                                        
8 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. Pág. 

115. 
9 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 7. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
10 SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de. Dívida Pública: 

a experiência brasileira. Org. Secretaria do Tesouro Nacional. Brasília, 2009. P. 17-18. 
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intergeracional para solucionar problemas de caixa. A tomada de recursos com a venda de 

títulos públicos pode se prestar, por exemplo, a garantir recursos de modo rápido para 

despesas decorrentes de calamidades públicas ou assegurar o financiamento tempestivo de 

grandes projetos com horizonte de retorno no médio e longo prazo.  

Revelada a pluralidade de funções que podem ser desempenhadas pelo endividamento 

público, o que ganha especial relevância é a necessidade de se construir uma boa 

institucionalidade para administrar o passivo financeiro do Estado. Assim é que cabe 

questionar o que é a dívida pública? Como ela é instrumentalizada?  Pode-se defini-la, a 

grosso modo, como os empréstimos captados pelo setor público, por meio de contratos ou 

emissão de títulos ao público. Entrando em detalhes a Lei de Responsabilidade Fiscal traz 

algumas classificações, esclarecendo que a dívida assumida por contrato, como contrapartida 

a alguma transação comercial que envolva, por exemplo, fornecimento de bens e serviços, é a 

chamada dívida contratual. Já aquela assumida com a venda de títulos públicos no mercado de 

ações é a dívida mobiliária, por meio da qual os particulares podem tornar-se credores do 

governo, obtendo o pagamento de juros e correção. Quanto ao prazo, a LRF, em seu art. 29 

inciso I, define que dívida consolidada ou fundada é aquela assumida em longo prazo, para 

amortização em prazo superior a 12 meses, sendo a dívida flutuante aquela quitada no mesmo 

exercício orçamentário. 

A dívida bruta é a caracterizada por englobar todos os passivos do governo, já a dívida 

líquida é o saldo após os descontos dos ativos, como reservas internacionais e outros recursos 

mantidos na conta única do Tesouro. O conceito de dívida líquida é o que mais comumente se 

utiliza para fins de acompanhamento da sustentabilidade fiscal de um país, por revelar melhor 

as condições de pagamento. Quanto à abrangência temos que a Dívida Líquida do Governo 

Geral, que compreende todas as obrigações dos governos federal, estaduais e municipais. 

Aqui trataremos apenas da Dívida Pública Federal, considerando que temos como objeto de 

análise a estrutura de administração do déficit público federal e a execução das políticas fiscal 

e monetária do governo federal, e sua relação com os gastos públicos necessários para a 

construção do Estado de bem-estar social programado pelo Legislador Constituinte originário 

de 1988. 

No que cabe à origem, a dívida pode ser classificada em interna ou externa, a depender 

se denominada em moeda corrente no país ou moeda estrangeira – sendo este o critério de 

classificação adotado no Brasil, a fim de capturar melhor os riscos associados à dívida11. A 

                                                        
11 SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de. Dívida Pública: 

a experiência brasileira. Org. Secretaria do Tesouro Nacional. Brasília, 2009. P. 104. 



18 
 

Dívida Mobiliária Interna (DPMFi), aquela adquirida com o lançamento de títulos públicos 

em moeda nacional, pode ser classificada quanto à forma de emissão, à forma de negociação e 

a seus detentores12. Quanto à forma de emissão temos a oferta pública, quando os títulos são 

emitidos sob a forma de leilão e suas taxas são formadas em processo competitivo (são os 

títulos mais negociados no mercado, como as Letras Financeiras do Tesouro – LFT, Letras do 

Tesouro Nacional – LTN e as Notas do Tesouro Nacional - NTN), e sob a forma direta, 

quando emitidos para atender a contrato especifico ou a determinação legal (por exemplo, 

emissões diretas para fins de reforma agrária – TDA). São tais títulos negociáveis ou 

inegociáveis e, quanto aos detentores, podem estar na carteira do Banco Central ou em poder 

do público. Quando em poder do Banco Central o efeito do estoque é nulo sobre a Dívida 

Líquida, sendo, portanto, o estoque em poder do mercado o que importa para fins de 

acompanhamento dos riscos e custos de gestão. 

No que tange à Dívida Mobiliária Externa é importante mencionar que, no Brasil, os 

governos estaduais e municipais não acessam diretamente o mercado internacional por meio 

da emissão de títulos. Os recursos externos por eles captados referem-se exclusivamente a 

contratos de empréstimos com organismos multilaterais (notadamente o Banco Internacional 

para o Desenvolvimento Econômico (Bird) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID)) e agências governamentais. Apenas o Governo Federal pode acessar os mercados 

externos via emissão de títulos, e esse acesso pode ter ocorrido via emissão de títulos no 

âmbito dos programas de renegociação após a moratória do final da década de 1980 (BIB, 

IDU e os Brady Bonds) ou as ofertas públicas atuais. 

Ainda tratando de conceitos relevantes para compreender a atividade financeira do 

Estado, no que tange à despesa pública, a Lei nº 4.320, em seu artigo 12, estabelece a 

classificação em dois grandes grupos, quais sejam, despesas correntes e despesas de capital, 

que compõem o conjunto das chamadas despesas primárias. No diploma normativo está 

descrito de modo minucioso o que são cada uma das categorias de despesas. Com relação à 

dívida pública, no entanto, é preciso pontuar que as amortizações feitas dos empréstimos 

tomados são classificadas na categoria despesa de capital, como transferências correntes. Já as 

despesas com o pagamento de juros da dívida não são englobadas pelas despesas primárias, 

sendo comumente chamadas de despesas financeiras. Como será detalhadamente abordado 

adiante, as despesas primárias do Governo são justamente as despesas do Governo, excluídos 

os juros pagos pela dívida pública.  

                                                        
12 SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de. Dívida Pública: 

a experiência brasileira. Org. Secretaria do Tesouro Nacional. Brasília, 2009. P. 105-106. 



19 
 

Expostos os conceitos e definições necessários para situar o tema, cabe esclarecer de 

modo definitivo o recorte desta pesquisa. Como dito acima, não trataremos a seguir da dívida 

do Governo Geral, que engloba Estados e Municípios, mas apenas da estrutura de 

administração da dívida pública federal, sendo a compreensão da estrutura de administração 

do déficit público federal o passo necessário para identificar as formas como têm sido 

negligenciados recursos necessários para concretizar os programa constitucional para 

implementação de um Estado bem-estar social. Neste sentido, a seguir se faz necessário 

analisar a história de formação da dívida pública no Brasil, para que possamos compreender 

melhor seus fatores condicionantes logo em seguida e sobre eles lançar a visão crítica que 

estamos a propor, por uma perspectiva, vale ressaltar, acima de tudo, jurídica. 

 

1.1.2 – Histórico do endividamento público no Brasil. 

 

A origem da dívida pública no Brasil13 remonta ainda ao período colonial, quando até 

mesmo alguns empréstimos tomados por governantes locais se confundiam com empréstimos 

públicos. Os registros de escrituração não eram comuns, até que, em 1799, procurando 

atenuar já então a ameaça de um colapso econômico, D. João VI determinou o pagamento da 

dívida apurada, e de outras, ainda não relacionadas, por meio de apólices que vencessem juros 

de 5%. Essa iniciativa marcou a fundação da dívida de Portugal no Brasil. A despeito desse e 

de outros avanços, os déficits intensificaram-se no período em que a Corte se estabeleceu na 

antiga Colônia, enquanto as tropas de Napoleão ocupavam Portugal, com as despesas para 

manutenção de súditos e subsídios ao Exército português, já que não se podia contar com 

auxílio financeiro de Metrópole. 

Nesse período ocorrem fatos marcantes para a história política, econômica e financeira 

do Brasil, como a criação do Banco do Brasil e a implantação do papel-moeda. A criação do 

Banco do Brasil está intimamente ligada à necessidade da Coroa de levantar o numerário que 

carecia para financiar os gastos públicos crescentes. O que se nota é que a situação financeira 

deixada por D. João VI, quando de seu regresso a Portugal, já era substancialmente 

preocupante 14 . As dificuldades financeiras herdadas do período colonial implicariam 

                                                        
13  Os relatos iniciais, do período colonial, império e primeira república, foram extraídos quase que 

exclusivamente de SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de. 

P. 33 e ss. 
14 SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de. Dívida Pública: 

a experiência brasileira. Org. Secretaria do Tesouro Nacional. Brasília, 2009. P. 36. D. Pedro demonstrava sua 

amargura em cartas enviadas a seu pai no período anterior à Independência. Em uma, com data de 21 de 

setembro de 1821, mencionava: “Se V. M. me permite eu passo a expor o triste e lamentável estado a que está 
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fortemente o início do período imperial pós-independência. Aliados a esse passivo, uma série 

de fatores políticos e econômicos deixariam suas marcas na história financeira nas décadas 

iniciais do Estado brasileiro independente. 

Em um esforço inicial para montar uma estrutura de administração do déficit público, a 

Lei de 15 de novembro de 1827 reconhece dívidas passadas, estabelece regras para inscrição 

de dívidas reconhecidas, lança os primeiros títulos da dívida interna e cria a Caixa de 

Amortização, o primeiro órgão responsável pela administração da dívida pública interna e 

externa, estabelecendo controles bastante restritos e criando exigências de transparência e 

prestação de contas. Já se via na Caixa de Amortização a formação de uma estrutura destinada 

a permitir uma gestão mais autônoma em relação ao Tesouro, no que seria ali o embrião da 

ideia de separação entre política monetária e política fiscal, que posteriormente será tema 

central na academia e na prática internacional. 

Ao longo do período imperial a trajetória da dívida interna fundada está intrinsecamente 

relacionada com a evolução socioeconômica do Brasil. No período inicial, entre 1827 e 1839, 

foram feitas emissões de títulos com destinação quase exclusiva à cobertura de despesas com 

pacificações de províncias, sendo marcado o período posterior por fortes dificuldades 

financeiras, inclusive com suspensão das amortizações. A suspensão das amortizações não 

inibiu a emissão de novos títulos, mas teve como principal consequência o aumento dos juros 

a serem pagos pelo erário, onerando o serviço da dívida. A partir da década de 1860 as 

condições de financiamento melhoraram e as emissões aumentaram substancialmente, 

aumentando, por consequência, o pagamento de juros da dívida interna. Apenas no período 

entre 1881 e 1889 é que se destaca uma operação de administração de passivo, o que não 

impediu que findasse o período imperial diante de um elevado passivo financeiro interno. 

A trajetória do passivo externo imperial segue curso deveras parecido com o passivo 

externo, especialmente quando se olha para as necessidades de financiamento, fortemente 

condicionadas pelas condições socioeconômicas. Entre 1824 e 1888, ao todo, foram 

contraídos 15 empréstimos, além do passivo assumido com a Inglaterra por ocasião da 

Independência15. Importa observar que todos os empréstimos foram contraídos em libras, 

                                                                                                                                                                             
reduzida esta província, para que V. M. me dê as suas ordens e instruções que achar convenientes para eu com 

dignidade me poder desembrulhar da rede em que me vejo envolvido. [...] o numerário do Tesouro é só o das 

rendas da Província, e estas mesmas são pagas em papel; é necessário pagar tudo quanto ficou estabelecido, 

[...] não há dinheiro, como já ficou exposto; não sei o que hei de fazer”. 
15 Nesse contexto é interessante observar a explicação de Celso Furtado, ao destacar que com a independência do 

Brasil não houve descontinuidade na chefia de governo, que permaneceu sob domínio de um monarca português 

e foram mantidos os privilégios econômicos de que se beneficiava a Inglaterra desde quando assumiu a postura 

de guardiã do Reino de Portugal no cenário externo. Tais privilégios criaram graves dificuldades econômicas 

para o novo Estado e reduziram a capacidade de ação do poder central, contribuindo fortemente para a condição 
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sendo a maioria por intermédio da casa dos Rothschild & Sons. É na segunda metade do 

século XIX que se concentram a maioria dos empréstimos contraídos, especialmente quando 

o Brasil esteve envolvido em conflitos como a Guerra do Paraguai.  

Com o início do período republicano o Brasil passa a encarar maiores dificuldades de 

financiamento, em boa parte criadas em virtude do largo período de suspensão das 

amortizações e dificuldades externas. Não obstante a situação delicada, são emitidos títulos 

para o público interno com as mais variadas finalidades: cobertura de déficits orçamentários, 

recolhimento de papel-moeda, financiamento de obras específicas dentre outras.  No entanto, 

as dificuldades de financiamento fizeram com que o governo financiasse boa parte dos 

déficits com a emissão de papel moeda, aumentando pressões inflacionárias e, por 

consequência, aumento das taxas de juros, que como veremos adiante, tende a aumentar o 

custo do serviço da dívida. 

Quanto ao endividamento externo do período republicano, necessário destacar a forte 

crise vivida inicialmente pelos desequilíbrios na balança de pagamentos e os sucessivos 

empréstimos de consolidação (funding loans) em 1898, 1914 e 1931. A forte queda na 

balança comercial gerou uma crise cambial e uma tendência ao desequilíbrio externo, com a 

suspensão do pagamento da dívida. O funding loan de 1898 veio para conter esse quadro e 

consistiu da emissão gradual de 8,6 milhões de Libras para fazer face ao serviço de juros dos 

empréstimos externos federais, do empréstimo interno em ouro de 1879 e de todas as 

garantias ferroviárias. Posteriormente, no início do século XX, a dívida aumentou 

exponencialmente e o governo então tomou o segundo empréstimo externo de consolidação. 

A história que levou ao terceiro funding loan guarda semelhanças com o anterior: rápido 

crescimento do endividamento externo a partir de 1925, seguido de fatores que deterioraram o 

balanço de pagamentos a partir de meados de 1928. 

Em 1943 o Governo brasileiro finalmente firma um acordo permanente de consolidação 

da dívida externa, alongando seu prazo por quarenta a sessenta anos e reduzindo valor 

principal e juros. Apesar da expressiva redução da dívida com a consolidação de 1943, o 

Brasil voltou a sofrer desequilíbrios em suas contas externas no início dos anos 1950 

provocados por déficits comerciais elevados após o relaxamento de controles sobre 

importação durante a Guerra da Coréia. Além disso, a política de expansão de serviços de 

infraestrutura e industrialização, comandada pelo presidente Juscelino Kubitschek em seu 

Programa de Metas (1957-1960), ampliou a demanda por importação de bens de capital, que 

                                                                                                                                                                             
de subdesenvolvimento que se consolidaria posteriormente. FURTADO, Celso. Formação Econômica do 

Brasil. 34ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. P. 69-71. 
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foram financiados em grande parte via empréstimos de fornecedores com garantias do 

governo.  

O que seguiu foi a intensificação dos problemas econômicos, como inflação, baixo 

crescimento e crise do balanço de pagamentos. A partir do Golpe Militar de 1964, inicia-se o 

segundo ciclo de endividamento externo brasileiro e um processo de formação de mercado da 

dívida interna, de modo que a gestão e as características das dívidas públicas interna e externa 

sofreram forte influência das reformas institucionais lançadas a partir do início do governo 

autoritário. As reformas promovidas na administração do déficit estavam englobadas pelo 

Plano de Ação Econômica do Governo – PAEG, liderado pelos ministros do Planejamento, 

Roberto Campos, e da Fazenda, Otávio Gouveia Bulhões. Dentre os principais objetivos do 

PAEG estava a busca por um novo modelo de financiamento público, com a criação de um 

mercado de títulos públicos apto a proporcionar recursos para cobrir o déficit estatal. Visava 

ainda a redução das taxas de inflação, que deveria ser alcançada por meio de política 

monetária e ajuste fiscal. As reformas institucionais promovidas, dentre elas a criação do 

Banco Central, atendiam a este escopo16.  

A criação do novo mercado de capitais e as reformas promovidas pelo Regime Militar 

conduziram a elevadas taxas de crescimento da dívida pública, tanto em estoque como em 

percentual do PIB. A dívida pública federal interna, por exemplo, saltou de 0,5% do PIB em 

1965 para algo em torno de 4% em 196917. A partir de 1969 o financiamento para o público já 

era tal que excedia as necessidades fiscais do governo, cabendo ao crescente endividamento 

basicamente a tarefa de criar um eficiente mercado de títulos públicos para viabilizar a 

condução da política monetária. Como veremos adiante ao analisar os fatores condicionantes 

da dívida, essa foi a transformação mais importante ao longo dos anos, dado que abriu espaço 

para que a política monetária passasse a ser a razão do endividamento brasileiro. 

Neste cenário, é importante observar que o conjunto das reformas promovidas a partir 

de 1964 possibilitou forte concentração de poder no Executivo, de modo que se fez possível 

implementar um plano econômico que teve como consequências forte acumulação e pouca 

redistribuição de capital. Por meio de decretos e medidas unilaterais foi possível tocar o 

PAEG sem maiores resistências, ampliando instrumentos financeiros de endividamento e 

concessões de isenções e abatimentos para a classe empresarial. O que se via era o 

esvaziamento do orçamento como peça de controle social e a utilização descomedida do 

                                                        
16 SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de. Dívida Pública: 

a experiência brasileira. Org. Secretaria do Tesouro Nacional. Brasília, 2009. P. 58-59. 
17 SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de. Dívida Pública: 

a experiência brasileira. Org. Secretaria do Tesouro Nacional. Brasília, 2009. P. 60. 
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instrumento tributário para os propósitos de acumulação privada, mediante expansão 

desenfreada de incentivos fiscais, tornando o risco empresarial uma verdadeira ficção e 

levando o sistema a um envelhecimento precoce18. 

Não obstante, os anos do final da década de 1960 e início da década de 1970 foram 

particularmente positivos para o país. As taxas de crescimento da economia apresentavam 

níveis bastante elevados, seja para os padrões históricos brasileiros seja para os padrões 

internacionais, e a inflação apresentava níveis ainda inferiores aos observados na segunda 

metade da década anterior. Entretanto, a partir de meados da década de 1970, o país começou 

a sentir os efeitos do primeiro choque do petróleo. Na década de 1980, a situação agravou-se 

com a eclosão do segundo choque do petróleo em 1979. Nesse momento, a inflação atingiu 

patamares sem precedentes - deflagrado inicialmente com o aumento do preço dos 

combustíveis - alcançando a barreira dos três dígitos, de modo que as taxas de crescimento da 

economia começaram a enveredar para o terreno negativo19. 

Nesse período é que se apresentam fortes distorções no sistema fiscal, com 

transferências crescentes de recursos do Tesouro para as autoridades monetárias a fim que 

pudessem atuar no intuito de conter os desequilíbrios decorrentes do cenário macroeconômico 

vivenciado. Vale dizer, a transferência de recursos para a execução da política monetária 

permitia o aumento de juros a incidir sobre o próprio estoque da dívida pública e o 

lançamento de operações outras visando enxugar a liquidez do mercado, como as atuais 

operações compromissadas, de que trataremos adiante. A dívida pública, nesse quadro, 

acompanhando o movimento de expansão da dívida externa e da execução da política 

monetária, conhecerá tal crescimento que se tornará auto reprodutiva, assumindo feição 

estéril, sem qualquer vinculação com os gastos públicos correntes e os investimentos 

públicos20 . Quanto à dívida externa, despeito das inovações na estrutura do mercado de 

capitais promovida pelo PAEG, nesses primeiros anos do novo governo ainda havia déficits 

fiscais, que foram financiados, também, via empréstimos externos.  

No início dos anos 1970 a situação era favorável para que se buscasse influxo de 

recursos por meio de captações soberanas no mercado internacional. Ainda antes da primeira 

crise do petróleo, a partir de 1972 o país efetuou a colocação de títulos do governo no 

mercado externo. No período compreendido entre 1965 e 1975 a dívida externa cresceu mais 

                                                        
18 OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Autoritarismo e crise fiscal no Brasil (1964-1984). São Paulo: Editora 

HUCITEC, 1995. P. 33-52. 
19 SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de. Dívida Pública: 

a experiência brasileira. Org. Secretaria do Tesouro Nacional. Brasília, 2009. P. 61-62. 
20 OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Autoritarismo e crise fiscal no Brasil (1964-1984). São Paulo: Editora 

HUCITEC, 1995. P. 71-72. 
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de 400%, passando de US$ 3,9 bilhões para US$ 21,2 bilhões. O cenário favorável, no 

entanto, iria começar a reverter com as crises do petróleo. Nesse momento, o endividamento 

já se constituía em um problema em potencial. Qualquer reversão na liquidez internacional ou 

nas taxas de crescimento da economia mundial teria um efeito negativo muito grande sobre as 

contas externas do Brasil. E foi o que aconteceu, com o enxugamento geral da liquidez no 

cenário externo, passando então a pesar o endividamento como custo a ser carregado pelo 

Estado dado o passivo de juros a pagar, e não mais como fonte de recursos para promover 

desenvolvimento e resolver problemas fiscais21.  

Vale pontuar que a crise da dívida externa nesse período atingiu não apenas o Brasil, 

mas praticamente toda a América Latina, cujos países vivenciaram problemas econômicos 

muito parecidos. Varoufakis22 explica o cenário global no pós-guerra, especialmente após a 

decisão americana no início da década de 1970 em abandonar a indexação do dólar ao ouro, e 

aponta como principal efeito deste cenário a proliferação de capital externo na economia 

mundial, gerando a tomada de empréstimos em abundância pelos países subdesenvolvidos, 

fenômeno que logo depois será revertido pela crise de liquidez provocada pela alta dos preços 

do petróleo nas duas crises mundiais que ocorrem no início e final da década de 1970.  

Após os acordos de Bretton Woods, o dólar passaria a ser a nova âncora cambial 

mundial, nos moldes parecidos com o que fora o padrão ouro no século XIX. Percebendo que 

sua moeda já atingira um grau de confiança que independia de lastro em metal, os EUA, sob o 

governo Nixon, abandonaram o compromisso de manter a indexação. Sem necessidade de 

conferir lastro, a fidúcia mundialmente deferida ao dólar engendrou um esquema de 

proliferação de capital na economia mundial. Esse fenômeno fez com que os países 

subdesenvolvidos, ávidos por recursos para solucionar suas crises fiscais internas e, até 

mesmo em alguns casos, financiar programas de investimento, encontrassem grande 

facilidade para tomar empréstimos e, por consequência, aumentar o endividamento externo. 

Com as crises do petróleo a economia mundial sofre um choque de alta geral de preços e a 

fonte de capital é fortemente restringida, restando aos países latinos, dentre eles o Brasil, 

apenas o alto custo de carregamento da dívida tomada ao longo dos anos de bonança. 

O grau de dificuldade da situação e sua disseminação entre os países em 

desenvolvimento induziam à busca por soluções globais, de modo que se estabeleceu tensão 

entre as necessidades de buscar recursos junto ao Fundo Monetário Internacional - FMI e as 

                                                        
21 OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Autoritarismo e crise fiscal no Brasil (1964-1984). São Paulo: Editora 

HUCITEC, 1995. P. 70-71. 
22 VAROUFAKIS, Yanis. O Minotauro Global: a verdadeira origem da crise financeira e o futuro da 

economia. 2ª Ed. São Paulo: Autonomia Literária, 2017. P. 111-113. 
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severas restrições fiscais que o órgão exigia que fossem implementadas. O que se coloca em 

questão neste ponto é uma ideia de “capacidade de pagamento”, ou seja, em que medida os 

países deveriam pagar os empréstimos tomados de forma que não fosse comprometida sua 

capacidade de investir, indo na direção oposta ao do receituário notoriamente contracionista 

exigido pelo FMI. Com a imposição das severas restrições e aprofundamentos do cenário 

recessivo, o que veio em sequência foi a moratória da dívida externa, declarada pelo governo 

brasileiro, com a suspensão dos pagamentos de juros, o que deixou o país um longo período 

sem acesso ao mercado externo de capitais. 

A situação da dívida externa seria posteriormente solucionada com os acordos do Plano 

Brady e consequente retorno do acesso às emissões externas, culminando com a propalada 

“quitação da dívida externa” em 2008, no segundo Governo Lula. A estrutura atual permite 

compreender que as instabilidades cambiais geradas pelos passivos em moeda estrangeira do 

setor público pertencem ao passado cada vez mais distante. O Brasil, atualmente, ostenta um 

patrimônio de reservas internacionais em torno de US$ 390 bilhões23, o que, inclusive, é 

considerado de uma maneira geral como um nível de reservas acima dos padrões de segurança 

indicados pelo FMI24. Não obstante, a partir da década de 1990 seria o endividamento interno 

o principal fator condicionante da dívida pública. 

As dificuldades fiscais existentes em meados da década de 1980 acarretaram a 

necessidade de mudanças na estrutura institucional da área fiscal. O ano de 1986 representou 

um marco fundamental no aspecto institucional da administração da dívida pública brasileira, 

com a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Decreto nº 92.452, de 

10/08/1986, buscando centralizar o controle dos gastos públicos e, especialmente, a viabilizar 

seu controle mais efetivo. Antes mesmo da criação da Secretaria do Tesouro já havia sido 

feita a reforma do orçamento, para apartar o orçamento do Tesouro do orçamento monetário. 

Essa contínua separação entre orçamento fiscal e orçamento monetário implicaria em 

significativas transferências deste último para o primeiro, a fim de garantir a execução das 

políticas de controle da inflação que já vinham sendo implementadas. Já se questionava o 

custo fiscal de tais políticas monetárias, que aumentavam o endividamento interno sem a 

contrapartida em investimentos públicos25. 

                                                        
23 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/reservasinternacionais 
24  Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/reservas-internacionais-e-divida-publica-contextualizando-o-

debate 
25 OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Autoritarismo e crise fiscal no Brasil (1964-1984). São Paulo: Editora 

HUCITEC, 1995. P. 73-82. 
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O insucesso das políticas levadas a cabo pelo governo até então para o combate à 

inflação conduziu a tentativas mais “heterodoxas”, que acabaram por influenciar as estratégias 

de administração da dívida nos anos seguintes. Com o insucesso do Plano Cruzado, o ano de 

1987 marca o início de dificuldades ainda maiores na condução da política econômica, com o 

déficit público saindo do controle, além de problemas na área externa. A moratória da dívida 

externa ocorrida em fevereiro daquele ano gerou maior necessidade de financiamento via 

dívida interna. Com a promulgação da Constituição em 1988, o Banco Central, que naquele 

momento estava proibido de emitir títulos, ficou também impedido de financiar o governo, 

como disposto no art. 164 da CF. 

O problema da inflação seria resolvido apenas com o Plano Real, que partia do mesmo 

princípio dos planos anteriores, isto é, que existia um componente inercial na inflação 

brasileira, diretamente ligado ao comportamento dos agentes, mas dessa vez buscava-se 

conciliar a esse aspecto alguns componentes da cartilha ortodoxa, como a manutenção de 

elevadas taxas reais de juros. Entretanto, a despeito do relativo sucesso na estabilização da 

inflação, a partir daquele ano a dívida começou a apresentar trajetória forte de elevação, que 

pode ser explicada, dentre outros fatores, especialmente pelas altas taxas de juros que 

incidiam sobre o estoque do passivo, potencializando seu crescimento. Após esse período, a 

partir de 2003, a estabilização econômica permitiu mudar o perfil da dívida para prazos mais 

elásticos26. No entanto, o peso do endividamento externo seria o principal fator condicionante 

e engendraria a aporia fiscal com que atualmente convivemos, como adiante será abordado, 

num cenário em que a própria manutenção do funcionamento da máquina estatal se vê 

ameaçada. 

Ao assumir o novo governo em 2003, o comando do Ministério da Fazenda por Antônio 

Palocci tratou de perseguir uma considerável meta de superávit primário, enquanto o Banco 

Central, presidido por Henrique Meirelles, tratou de manter a taxa de juros em patamar 

elevado. Ao longo dos anos seguintes o Governo conseguiria atingir sucessivos superávits 

médios em nível elevado, até uma queda provocada pelo advento da crise econômica de 2008, 

mas logo voltando a crescer a partir de 2010. Assim, aliado ao crescimento da economia no 

período, conseguiu-se reduzir a dívida pública líquida de um patamar de 62,4% para 37% do 

PIB27. Mas o que se percebe é que mesmo com os seguidos superávits primários, não há uma 

redução considerável do estoque da dívida, mas apenas o controle da sua trajetória, até a nova 

                                                        
26 OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Autoritarismo e crise fiscal no Brasil (1964-1984). São Paulo: Editora 

HUCITEC, 1995. P. 65 e ss. 
27 CARVALHO, Laura. Valsa Brasileira: do boom ao caos econômico. 1ª Ed. São Paulo: Todavia, 2018. P. 

34-35. 
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disparada no período mais recente, com os sucessivos déficits fiscais, como é possível 

visualizar no gráfico abaixo28:  

 

 

 

É importante frisar, por fim, duas questões. A primeira é que a crise fiscal vivenciada 

desde 2015 não está associada ao tamanho do Estado, dado que não se nota um descontrole na 

despesa do governo, mas sim uma forte perda de arrecadação, provocada pelas desonerações 

infrutíferas concedidas pelo Governo Dilma e a queda no crescimento da economia nos 

últimos anos29. O descontrole, portanto, é pelo lado da receita. Ademais, é também importante 

destacar que os principais fatores condicionantes que pesam sobre o estoque da dívida não são 

compostos por itens da despesa primária, mas sim pelos gastos financeiros, ou seja, pelas 

despesas com o pagamento de juros e operações compromissadas, como será devidamente 

demonstrado no próximo tópico. 

 

1.1.3 – Os fatores condicionantes da dívida pública. 

 

Os conceitos e o histórico até aqui traçados já são capazes de revelar que a formação do 

montante do déficit público se dá por fatores os mais diversos e atende a uma lógica complexa 

que envolve não apenas uma questão conjuntural relacionada às despesas e receitas correntes 

de momento, mas tem sim a ver com toda a estrutura macroeconômica que envolve as 

disputas pela alocação de recursos, formação de preços e apropriação de excedentes ao longo 

do tempo. Cabe então investigar quais são e em que medida se fazem relevantes os fatores 

                                                        
28 Extraído do site do Tesouro Nacional: http://www.tesourotransparente.gov.br/ 
29 CARVALHO, Laura. Valsa Brasileira: do boom ao caos econômico. 1ª Ed. São Paulo: Todavia, 2018. P. 

93-94. 

http://www.tesourotransparente.gov.br/
http://www.tesourotransparente.gov.br/
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condicionantes da dívida, ou seja, responder a uma questão elementar: de onde vem a dívida 

pública? 

De uma maneira geral é recorrente no debate público, tratado inclusive nos grandes 

meios de comunicação, o uso de um recurso analógico que aproxima a visão do orçamento 

público ao de uma família, de modo que o equilíbrio deve ser atingido buscando não gastar 

mais do que se arrecada, sob pena de se fazer necessário tomar dívida e, assim, aumentar o 

déficit, aumentando, por consequência, o volume de recursos necessários para “carregar” essa 

dívida30. Pela comparação, chegaríamos a uma situação em que uma família emprega grande 

parte do que ganha em prestações de dívidas assumidas por ter gasto mais do que arrecadou. 

Trata-se de uma caricatura, absolutamente desconectada da realidade.  

A verdade é que para além de arrecadação de tributos, receitas originárias e despesa 

com gastos correntes e de capital, o Estado pratica o que se chama de política monetária, via 

Banco Central, por meio de instrumentos que impactam de modo contundente a trajetória e o 

estoque da dívida. Quando o Tesouro lança um título da dívida pública no mercado, por 

exemplo, na prática, ele está criando moeda, o que não é franqueado a uma família na busca 

de recursos para pagar seus compromissos. Ademais, a fim de controlar a inflação, enxugando 

a liquidez no mercado, o Banco Central lança mão de instrumentos como as chamadas 

operações compromissadas, de que adiante trataremos, dentre outros instrumentos que geram 

impacto financeiro no passivo público. 

Em estudo realizado pelo IPEA 31  os autores destacam que o diagnóstico do ajuste 

estrutural defendido atualmente pelo mainstream econômico brasileiro impõe o custo do 

combate ao desequilíbrio fiscal basicamente sobre o financiamento da atual rede de proteção 

social, que seria incompatível com as taxas de crescimento de nossa economia, sem tratar, no 

entanto, das despesas com serviços de juros do setor público, desconsiderando seus fatores 

condicionantes e suas implicações para o desequilíbrio fiscal. As despesas com serviço de 

juros são o segundo maior gasto do governo, à frente apenas dos gastos com Previdência. O 

                                                        
30 André Lara Resende, em artigo apresentado como texto para discussão no Instituto de Estudos de Política 

Econômica/Casa das Garças, que intitulou Consenso e Contrassenso: déficit, dívida e previdência, (disponível 

em: http://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Consensoecontrasenso.docx...pdf), afirma que a analogia 

do governo com uma família, ou uma empresa, que precisa bater as contas, respeitar o orçamento, pode ser 

politicamente útil, para conter o furor expansionista dos gastos públicos e o ímpeto patrimonialista do estado, 

mas é conceitualmente falsa. Ressalta ainda que o orçamento do governo é peça da mais alta relevância 

econômica e social, pois tem importantes impactos alocativos e distributivos, mas, ao contrário do que muito 

frequentemente se argumenta, o governo não é como qualquer outro agente na economia, obrigado a equilibrar 

receitas e despesas. 
31 MAGALHÃES, Luís Carlos G. de; COSTA, Carla Rodrigues. Arranjos Institucionais, Custo da Dívida 

Pública e Equilíbrio Fiscal: a despesa “ausente” e os limites do ajuste estrutural. Texto para discussão. 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília – Rio de Janeiro. 2018. P. 19-21. 

http://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Consensoecontrasenso.docx...pdf
http://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Consensoecontrasenso.docx...pdf
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estudo revela ainda que o último ciclo de elevação da taxa Selic impactou fortemente o custo 

do serviço de juros, que aumentou para 8,5% do PIB, em 2015, e nos doze meses, até janeiro 

de 2016, atingiu 9,1% do PIB. Entre 1998 e 2014, para cada real gasto com saúde e educação, 

foram dispendidos quatro reais com serviço de juros. 

Como a dívida pública no Brasil, em grande parte, é indexada de modo variável à 

SELIC, a cada momento em que o Banco Central eleva a taxa de juros há forte impacto no 

estoque da dívida pública. De modo que a política monetária do Banco Central, 

especificamente a administração da taxa de juros, parece ter impacto bem mais elevado para o 

desequilíbrio na trajetória da dívida pública do que a grande maioria das despesas primárias 

do orçamento. Diante destes dados fica evidente o equívoco de se tentar comparar o 

orçamento do governo com o orçamento de uma família, do que não se denota, por certo, que 

não se deva atender à responsabilidade fiscal na esfera pública, mas sim que a 

responsabilidade fiscal deve ser obedecida pondo em perspectiva crítica todas as despesas, 

sem excluir nenhuma, quanto mais aquelas que parecem ser maiores contribuintes para o 

déficit.  

Para se ter uma noção mais clara de quais são os verdadeiros vilões no peso do 

endividamento brasileiro, Pedro Paulo Zahluth Bastos 32 , analisando os determinantes da 

variação da dívida pública líquida em percentagem em relação ao PIB, demonstra que no ano 

de 2015, por exemplo, os juros nominais contribuíram em 8,5%, já o resultado primário 

contribuiu em 1,9%. O peso dos juros para o endividamento público, em percentual 

relacionado do PIB, foi quase quatro vezes maior do que o peso do resultado primário do 

Governo no ano analisado. 

Já comentamos que a dívida pública é uma realidade com a qual convivem os Estados, 

citando inclusive as funções que a ela são atribuídas. Dado que a dívida é instrumento que 

pode ser utilizado para a promoção dos objetivos do Estado, o que importa verificar é o custo 

que ela impõe para a sociedade. O que se pode perceber analisando dados de outros países é 

que há discrepância entre tamanhos e trajetórias de dívidas, e aquilo que se requer de recursos 

públicos, ou seja, qual a fatia do bolo orçamentário destinada ao serviço da dívida, ao preço 

que se paga para “carregar” a dívida pública. A comparação deixa evidente que o serviço de 

juros brasileiros é maior que outros países com risco soberano na mesma faixa em 2015. A 

Argentina e o México, por exemplo, apresentaram um serviço de juros de 2,0% e 2,3% do 

PIB, respectivamente, em 2015. Nesse mesmo ano, a Índia, que apresenta uma relação dívida 

                                                        
32 BASTOS, Pedro Paulo Zahluth. Crescimento da dívida pública e política monetária no Brasil (1991-

2014). Texto para discussão. UNICAMP – Instituto de Economia: Campinas, 2016. P. 16. 
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pública bruta/PIB semelhante à do Brasil, gastou o equivalente a 4,4% do PIB, a Itália 4,0%, 

Portugal 4,2%, África do Sul 3,1%, enquanto o gasto de juros no Brasil representa 8,5% do 

nosso PIB33. 

A política monetária impõe pesados fatores condicionantes ao estoque de dívida não 

apenas quando o Banco Central aumenta a taxa de juros na economia, mas também quando 

pratica as chamadas operações compromissadas. Segundo o glossário do Banco Central, 

operações compromissadas são operações de venda (ou compra) de títulos com compromisso 

de recompra (ou revenda) dos mesmos títulos em uma data futura, anterior ou igual à data de 

vencimento dos títulos. Essas operações são realizadas pelas instituições financeiras entre si, 

ou entre as instituições financeiras e o Banco Central ou entre as instituições financeiras e 

pessoas físicas e jurídicas em geral. Os títulos utilizados podem ser públicos ou privados, 

embora os primeiros predominem amplamente. 

Esse tipo de operação envolve a distinta situação das partes em termos de liquidez. A 

instituição financeira que faz uma operação de venda de títulos com compromisso de 

recompra precisa de recursos e usa seus títulos como garantia para obtê-los. Já a contraparte 

está com sobra de recursos e quer emprestá-los em troca de juros. Cabe ressaltar que a mera 

venda de títulos, como emissão de títulos do Tesouro Nacional, não satisfaz a necessidade que 

se atende nesta hipótese, pois os prazos de vencimento dos papéis superam os prazos 

pretendidos pelos que demandam operações compromissadas. Sucede que, enquanto as 

instituições financeiras utilizam essas operações para controlar a sua liquidez, o Banco 

Central as utiliza para controlar a liquidez de toda a economia, sendo, portanto, as 

compromissadas instrumento de política monetária. 

Como no Brasil a política monetária segue o regime de metas de inflação, cabe ao 

Banco Central lançar mão de seus instrumentos a fim de alcançar a meta estabelecida. O 

principal instrumento é a taxa de juros, que tem por finalidade limitar o crédito e assim 

contrair a demanda. Mas não é só. Quando há excesso de liquidez a autoridade monetária 

realiza operações de venda de títulos com compromisso de recompra, vale dizer, toma 

emprestado do mercado, com garantia dos títulos públicos que detém em sua carteira, e paga 

de acordo com sua meta para a Selic. Assim, a fim de controlar o excesso de liquidez, ou seja, 

o excesso de dinheiro no mercado, na busca de atingir a meta de inflação, o Banco Central 

vende títulos públicos, atraindo esse dinheiro em excesso e o remunerando com juros. 

                                                        
33 MAGALHÃES, Luís Carlos G. de; COSTA, Carla Rodrigues. Arranjos Institucionais, Custo da Dívida 

Pública e Equilíbrio Fiscal: a despesa “ausente” e os limites do ajuste estrutural. Texto para discussão. 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília – Rio de Janeiro. 2018, p. 23. 
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As operações compromissadas feitas pelo Banco Central, portanto, são incluídas no 

cômputo da dívida púbica. Ao longo dos últimos anos, o que se pode observar é um aumento 

no volume destas operações. Do final de 2002 ao início de 2006, o saldo médio dos últimos 

doze meses oscilou entre 2,5% e 4,5% do PIB. Daí em diante subiram acentuadamente, 

chegando a 13,4% do PIB, ao final de 2009, até alcançarem os 17,6% do PIB, em agosto de 

2017 (sempre levando em conta a média de doze meses)34 . Como consequência, houve 

implicação também para a dívida pública, com forte aumento da participação das 

compromissadas na formação do estoque da dívida bruta do governo – DBGG35. 

O que se denota claramente do quadro fático acima analisado é que a dívida pública não 

tem sido utilizada para garantir investimentos públicos e o custeio da máquina estatal, mas 

primordialmente para sustentar o exercício de uma política monetária que tem como norte a 

busca pela meta de inflação. A partir deste ponto podemos abandonar qualquer concepção de 

que o orçamento estatal funcione como um orçamento familiar e, assim, ampliar o foco de 

análise para apreender quais os fundamentos da estrutura montada para administrar o 

endividamento público no Brasil, estruturado com a finalidade primordial de promover o 

controle da inflação e, tendo como instrumento mais relevante o regime de metas fiscais, este 

direcionado à busca incessante de formação de sucessivos superávits primários. 

 

1.2 – O superávit primário como âncora da política macroeconômica: sufocamento do 

gasto público e a cilada das metas fiscais. 

 

A predominância de uma concepção econômica neoliberal povoa a institucionalidade 

brasileira, de modo acentuado, desde o período posterior à promulgação da Constituição 

Federal, início da década de 1990. Não deixa de ser um paradoxo que logo após a 

promulgação de uma Constituição com conteúdo claramente social e dirigente, o Brasil tenha 

sucumbido ao chamado Consenso de Washington, “sugerido” pelo FMI aos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como modelo para alcançar equilíbrio econômico e 

desenvolvimento, impondo medidas como disciplina fiscal (superávit primário), taxa de 

câmbio competitiva (o que demanda gastos financeiros pelo Banco Central) e metas de 

inflação36.  

                                                        
34 PELLEGRINI, Josué Alfredo. As Operações Compromissadas do Banco Central. Estudo Especial nº 3. 

Instituição Fiscal Independente. Outubro, 2017. Dívida Pública. , p. 11. 
35 Idem. 
36 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da Eficiência na Configuração 

do Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. P. 69-70. 
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Irene Nohara menciona que no Brasil, primordialmente a partir dos Governos de 

Fernando Henrique Cardoso, e na América Latina de uma maneira geral, a adoção do 

receituário neoliberal impôs ajustes econômicos que frearam a capacidade de investimento. A 

capacidade de decisão foi sendo transferida para entidades internacionais, que passaram a 

ditar o que deveriam ou não fazer os governos. A ideia de governabilidade foi sendo moldada 

como categoria estratégica para justificar algumas escolhas específicas, ditadas por forças 

externas, considerando uma alta taxa de inflação como maior indicativo de ingovernabilidade 

do que uma alta taxa de desemprego, miséria e concentração de renda ou mesmo focar mais o 

desequilíbrio fiscal do que o comercial37. É nesse ambiente institucional que passam a ser 

promovidas grandes reformas na estruturação da atividade financeira do Estado. 

 

1.2.1 – As reformas pós-Constituinte e o sufocamento do gasto primário.  

 

A grande função do déficit, do fundo público administrado, na visão keynesiana que 

prevaleceu após a Segunda Guerra, seria induzir a economia a corrigir as distorções injustas 

do capital e atingir o pleno emprego. Desse modo, os recursos púbicos seriam utilizados para 

ampliação de crédito, garantia de assistência social, previdência e serviço público de 

qualidade. A fiscal policy seria considerada como o instrumento fundamental para estabilizar 

as flutuações da economia, para promover o crescimento econômico e para buscar os 

objetivos de pleno emprego, estabilidade dos preços e do equilíbrio da balança de 

pagamentos38. 

No entanto, nas décadas finais do século XX ocorre, de um modo generalizado pelo 

mundo, uma mudança na função do orçamento, que passa a ter por característica principal o 

controle dos gastos fiscais, sob o pretexto de reduzir o déficit e equilibrar as contas públicas. 

Sucede que o que se tem como resultado destas políticas, e o Brasil é exemplo disto, é que o 

déficit não diminui, tendo em vista que o gasto com o orçamento monetário aumenta 

substancialmente. Desse modo, o fundo público continua sendo um instrumento essencial, 

mas não serve mais, preponderantemente, para por meio de direitos sociais e serviços 

públicos, assegurar a reprodução da força de trabalho, passando também a ser disputado com 

o objetivo de garantir a remuneração do próprio capital39. A análise das normas que instruem 

                                                        
37 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da Eficiência na Configuração 

do Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. P. 71. 
38 NUNES, Antônio José Avelãs. Neoliberalismo & Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
39  BERCOVICI, Gilberto. MASSONETO, Luis Fernando (2006). “A Constituição Dirigente invertida: a 

blindagem da Constituição financeira e a agonia da Constituição econômica”. Coimbra. Boletim de 
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esta estrutura positivada no Brasil, especialmente consolidadas após a Constituição de 1988, é 

reveladora neste sentido. 

A Constituição Federal dispõe em seu art. 166, § 3º sobre as exigências para a 

aprovação de emendas parlamentares à lei orçamentária. Em seu inciso II, estabelece como 

necessária a indicação de recursos para tais emendas, admitidos apenas os provenientes de 

anulação de despesa, e exclui, além das dotações para pessoal e transferências tributárias 

constitucionais obrigatórias, o serviço da dívida. Portanto, excluídos os gastos correntes 

(inescusáveis) com pessoal e as transferências constitucionais aos demais entes federados, 

determinada pela própria CF (em atenção ao federalismo fiscal), a única despesa preservada é 

o serviço da dívida. 

Denota-se deste dispositivo constitucional que o Poder Legislativo está excluído do 

debate sobre os recursos para a despesa financeira do Governo. O orçamento público moderno 

é um produto da democracia, possui gênese na busca pela limitação do poder arbitrário, que 

confundia o patrimônio público com o patrimônio do Rei, assumindo o Parlamento 

importante função para sua elaboração e controle do gasto público. Ao vedar que as emendas 

parlamentares possam buscar a anulação de despesa nos recursos destinados ao serviço da 

dívida, a CF proíbe o Parlamento de debater o montante de recurso público que deve ser 

destinado para este fim, alijando a política do debate econômico. Essa ideia de afastar o 

debate econômico da política produz a concepção de que as normas de Direito financeiro 

seriam neutras, destinadas a cumprir uma função inquestionável, com a qual todos devem 

apenas resignar-se. É uma concepção autoritária empreendida para obtenção de uma 

finalidade política. 

Este mesmo discurso permitiu a promulgação da Emenda Constitucional nº 95/2016, 

chamada “emenda do teto de gastos”. Foram inseridos vários dispositivos no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias que implementaram um novo regime fiscal, previsto 

para durar 20 anos. Por via do art. 107 do ADCT ficam estabelecidos, para cada exercício, 

limites individualizados para as despesas primárias, ou seja, as despesas do governo excluídos 

a correção monetária e os juros da dívida. 

Estes limites serão estabelecidos nos termos do que dispõe o §3º do mesmo art. 107, ao 

estipular que o limite atual tem por base a despesa de 2016 acrescida da inflação anterior e, 

para os exercícios posteriores, o limite de gastos corresponderá ao valor do limite referente ao 

                                                                                                                                                                             
Ciências Econômicas da Faculdade de Coimbra. Disponível em: 

file:///C:/Users/Davi%20Catunda/Downloads/4.O.2%20BERCOVICI%3B%20MASSONETTO.%20A%20Cons
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exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor 

Aplicado – IPCA. Estão vedados, portanto, aumentos nominais. O novo regime, ao vedar o 

crescimento da despesa até o limite da inflação, estabelece uma métrica que desconsidera 

fatores relevantes como taxas de crescimento econômico e de arrecadação e crescimento 

demográfico, o que revela a experiência brasileira como diversa de outros casos estrangeiros 

que adotaram o teto de gastos40.  

Temos um cenário em que, mesmo que a economia venha a crescer exponencialmente e 

a arrecadação do Governo Federal atinja altos patamares, estes recursos não poderão ser 

aplicados em infraestrutura, saúde, educação etc., devendo todo o excedente ao limite 

estabelecido com base na inflação ser destinado ao serviço da dívida pública. O Estado passa 

a ter a função principal de gerar superávit primário para realizar sua despesa financeira, para 

isso escravizando a despesa fiscal. Não apenas a Constituição Federal possui amarras legais 

para subjugar o orçamento fiscal ao gasto financeiro do Estado. A Lei de Responsabilidade 

Fiscal é o símbolo maior desta ascendência monetária do nosso direito financeiro. Gerson 

Lima41 trata do tema, inclusive trazendo detalhado contexto histórico.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal fez parte, na época em que proposta pelo Poder 

Executivo, das condições impostas pelo Fundo Monetário Internacional dentro de acordo para 

concessão de novos empréstimos ao Brasil, de forma a assegurar que o país teria condições de 

continuar importando do resto do mundo e também pagar os juros dos capitais externos 

aplicados no mercado financeiro nacional. A remuneração do capital, no entanto, não é 

uniforme, e é evidente que sua taxa de remuneração sobe sempre com o discurso de que os 

juros são condizentes com um suposto risco, quando o que parece é que os proprietários deste 

capital buscam receber juros em extremo descompasso com os riscos reais. 

A LRF, portanto, trata em seu art. 9º dos contingenciamentos de despesa quando houver 

risco de descumprimento da meta fiscal estabelecida. As limitações de empenho e 

movimentação financeira serão realizadas com esteio nos critérios estabelecidos na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. No entanto, o §2º exclui do contingenciamento as despesas com o 

pagamento do serviço da dívida. Régis Fernandes de Oliveira comenta que no §2º do art. 9º 

há escandalosa interferência do Fundo Monetário Internacional. Destaca que atendidas as 

despesas de caráter constitucional e legal, todas as demais podem ser objeto de suspensão de 

                                                        
40 MARIANO, Cynara Monteiro. Emenda Constitucional 95/2016 e o teto dos gastos públicos: Brasil de 

volta ao estado de exceção econômico e ao capitalismo do desastre. Revista de Investigações Constitucionais, 

Curitiba, vol. 4, n. 1, p. 261. 
41  LIMA, Gerson (2000). “A ascendência monetária da Lei de Responsabilidade Fiscal”. Curitiba. 

Disponível em: http://www.varican.xpg.com.br/varican/Beconomico/artigo_lrf.htm. 
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pagamento, excluído o pagamento de juros da dívida. Esta circunstância revela imposição dos 

credores internacionais, com as bênçãos do Poder Executivo e do Congresso Nacional42. 

Na prática a despesa com o pagamento da dívida assume uma posição hierárquica em 

relação às despesas primárias, escapando de qualquer tipo de contingenciamento. No art. 16 o 

compromisso com o ajuste fiscal é reafirmado, ao dispor sobre a possibilidade de aumento de 

despesa, aceitável apenas quando da ‘criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental’. Este aumento de despesa, independentemente de seu mérito, só poderá ser 

implementado se estiver adequando à lei orçamentária anual e se for compatível com o plano 

plurianual e com a LDO, ou seja, se não prejudicar o resultado primário anteriormente 

assumido. Ao tratar da despesa obrigatória de caráter continuado, o referido diploma legal 

delineia em seu art.17 a regra de que o aumento desta rubrica e até mesmo sua criação, devem 

atender ao mesmo comando do art.16, inclusive apontando a origem dos recursos. Sucede que 

o sexto parágrafo exclui desta exigência as despesas destinadas ao serviço da dívida. Ou seja, 

para aumentar gasto com juros o governo está dispensado de demonstrar a origem dos 

recursos e pode desconsiderar a LDO e o orçamento. 

A Lei retoma uma divisão formal de duas espécies de dívida pública, tratando-as como 

dívida pública consolidada e dívida pública mobiliária. A iniciativa para se fixar o limite parte 

do Presidente da República que, segundo o artigo 30, deverá submeter uma proposta ao 

Senado Federal, com os limites globais para o montante da dívida consolidada da União, 

Estados e Municípios, e uma proposta ao Congresso Nacional, estabelecendo limites para o 

montante da dívida mobiliária federal. Se, por um lado, pode-se esperar um rigoroso 

cumprimento da lei no que se refere à dívida consolidada, cabe dúvidas quanto ao que de fato 

significa "submeter" uma "proposta" de limite para a dívida mobiliária. É de se notar que, 

como a política monetária emite o sinal de que para controlar preços precisa aumentar a taxa 

de juros, o Congresso já concordou antecipadamente que o Poder Executivo Federal está 

autorizado a fazer dívida mobiliária no montante que "for necessário".  

Esse conjunto de regras fiscais tem como finalidade a limitação das despesas públicas 

primárias, deixando escapar apenas a despesa financeira, os gastos com juros da dívida 

pública, fortemente impactados pela política monetária exercida pelo Banco Central, o que 

denota que o exercício desta política monetária escapa ao controle público. A concepção 

ideológica que sustenta um sistema fiscal assim desenhado tem como perspectiva a hipótese 

de que um ajuste fiscal pode ser expansionista se os impactos negativos das medidas adotadas 
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sobre a demanda pública forem mais do que compensados pelo impacto positivo da melhora 

das expectativas e da queda da taxa de juro sobre a demanda privada. É a chamada hipótese 

da “contração fiscal expansionista”43 . Ou seja, a contração fiscal promovida pelo ajuste 

geraria um ambiente de confiança que permitiria o aumento de investimentos privados, com 

crescimento econômico, geração de empregos e benefícios para todos. No entanto, os baixos 

níveis de crescimento da economia em todos os últimos anos, quando o Brasil promoveu 

sucessivos superávits primários, tendem a revelar o fracasso desta concepção. 

 

1.2.2 – A meta de superávit como âncora da política macroeconômica e a constante ameaça 

do shutdown na Administração Pública. 

 

A compressão dos gastos públicos é parte do regime de metas fiscais que rege a 

execução orçamentária no Brasil. As reformas institucionais foram feitas pelo lado da 

despesa, a fim de conter os gastos primários, mas para além dessa contenção, é fato que a 

execução orçamentária está limitada pela própria sistemática do regime de metas. Como 

destacado acima, o art. 9º da Lei Complementar nº 101 impõe que se a realização da receita 

não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no 

Anexo de Metas Fiscais, os poderes promoverão as devidas limitações de empenho segundo 

os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. Vale lembrar que nessa limitação não 

estão englobados os gastos líquidos com juros. A ideia dessa regra fiscal é corrigir incentivos 

e conter pressões para o excesso de gasto de forma a garantir a responsabilidade fiscal.  

No entanto, o objetivo da meta fiscal não é a meta em si, mas dar sustentabilidade à 

dívida pública. O objetivo não é a necessidade pura e simples de economizar aquela dada 

quantia para garantir a sobrevivência do Estado, mas sim sinalizar uma trajetória sustentável 

de endividamento. Assim é que quanto maior o crescimento econômico e menor a taxa de 

juros real, menor será o superávit necessário para estabilizar a dívida pública. E quanto maior 

a dívida pública, maior o superávit necessário para estabilizá-la. Sucede que para a análise de 

curto e médio prazo, o conceito de sustentabilidade da dívida assume uma forma mais 

subjetiva. Primeiramente, porque a solvência do Estado não depende apenas de seu patamar 

de endividamento, mas de sua capacidade de honrar sistematicamente os seus pagamentos. 

Um determinado patamar de dívida pode ser considerado bom para um país e ruim para outro, 

dependendo de seus aspectos institucionais, da confiança dos investidores, do compromisso 
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P.498-545. 



37 
 

público em honrar a dívida. Adicionalmente, os aspectos qualitativos do endividamento 

público também devem ser considerados para a análise da sustentabilidade44.  

Desse modo, a economia representada pelo cumprimento das metas fiscais impõe 

limitação à discricionariedade fiscal da ação pública e representa uma das variáveis 

importantes para a sustentabilidade da dívida no longo prazo, junto com o crescimento 

econômico, a taxa de juros e a própria composição da dívida, como prazos de amortização. 

Sucede que a forma como se estabelecem essas metas fiscais, ou seja, os níveis de 

compressão que se impõem à discricionariedade fiscal da ação pública, podem causar sérios 

impactos no funcionamento dos serviços públicos, de modo a gerar uma constante ameaça de 

um verdadeiro shutdown45 da máquina estatal.  

Nesse contexto devemos lembrar que as despesas primárias do governo federal são 

decompostas entre obrigatórias e discricionárias. As despesas obrigatórias se referem a 

compromissos estabelecidos na legislação: direitos individuais (previdência, assistência 

social, seguro desemprego, etc.) mínimos constitucionais, vinculações e salários de 

servidores, por exemplo. As despesas discricionárias são aquelas sobre cujo montante o 

governo tem algum grau de decisão. De acordo com o último relatório de avaliação fiscal, as 

despesas discricionárias representam apenas 9,2% da despesa primária do governo federal46. 

São as despesas discricionárias que se vêm atacadas quando as projeções de crescimento da 

economia são revisadas para baixo e, por consequência, não se concretizam as perspectivas de 

receita previstas na lei orçamentária, o que tem sido recorrente nos últimos trimestres no 

Brasil, ocasionando uma sucessão de contingenciamentos de recursos ao longo da execução 

do orçamento, em atenção ao que dispõe o art. 9º da LRF. 

Não é à toa que os níveis de investimento público no Brasil ao longo das últimas 

décadas estão em patamares bem abaixo das médias mundiais, o que explica que estejamos 

atualmente presenciando, inclusive, a deterioração de estruturas como pontes e rodovias por 

falta de manutenção. O quadro abaixo mostra uma comparação entre o Brasil e a média 

mundial de investimento público em relação ao PIB47: 

                                                        
44 ROSSI, Pedro. Regime Macroeconômico e o Projeto Social-Desenvolvimentista. Instituto de Pesquisa 
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americano. 
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Retomando a classificação da Lei nº 4.320/64, em seu art. 12, § 4º, os investimentos são 

classificados como despesas de capital, consistindo nas dotações para o planejamento e a 

execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de 

instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de 

empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Nota-se que os investimentos são 

despesas discricionárias e, portanto, as primeiras que sofrem os efeitos dos sucessivos 

contingenciamentos. 

Diante da situação exposta, o que se tem é que o governo possui controle sobre a sua 

decisão de gasto, mas a sua arrecadação depende da geração de renda, ou do crescimento 

econômico. O estabelecimento de uma meta fiscal anual implica que, no início do ano, o 

governo se compromete com um resultado fiscal com base em uma expectativa de 

arrecadação, considerando um crescimento econômico estimado, que quando não ocorre o 

leva a tomar a medida mais dramática para a situação, que é aumentar impostos e/ou cortar 

gastos discricionários, especialmente investimentos. Ora, o investimento público é uma forte 

alavanca do crescimento, de modo que se há limitação severa nas suas rubricas, o impacto do 

superávit como estabilizador da dívida torna-se estéril. É que de nada adiantará atingir 

superávit se a economia não estiver crescendo48.  

O cenário que se apresenta, dadas as regras de limitação dos gastos e a perseguição 

anual de meta fiscal, é de um ciclo vicioso em que a necessidade de cortes torna-se um fim 

em si mesma, aprofundando a recessão e inviabilizando os investimentos públicos necessários 

                                                        
48 Autores como Paul Krugman sustentam que o que há de mais relevante para a administração da dívida pública 

é que ela aconteça num ambiente de equilíbrio orçamentário e de crescimento positivo, de modo que o PIB real 

cresça mais depressa do que a dívida, o que, em termos reais, diminui, com o tempo, o montante da dívida em 

relação ao PIB, que é a medida utilizada de um modo geral para medir a confiança no país. BLYTH, Mark. 

Austeridade: a história de uma ideia perigosa. Traduzido por Freitas e Silva. São Paulo: Autonomia Literária, 

2017. P. 34-35. Vale lembrar que mesmo em cenário de superávit a dívida pode crescer, em virtude dos fatores 

monetários de que já tratamos acima. 
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à promoção de crescimento e redução das desigualdades e, no limite, a iminência de 

comprometer a prestação dos serviços públicos e o funcionamento da máquina estatal. Como 

poderemos ver adiante, as limitações a priori dos gastos públicos e o regime de meta fiscal 

institucionalizam um regime macroeconômico de austeridade fiscal que causa efeitos 

negativos no crescimento econômico e nos níveis de desigualdade, sem cumprir sua principal 

promessa, qual seja, redução do patamar da dívida pública. Limitados os gastos públicos 

primários, a política fiscal vê-se servil à política monetária, cobrando a estabilidade monetária 

um alto custo, como será analisado adiante. 

  

1.2.3 – O preço da austeridade: estagnação e desigualdade. 

 

O objeto de estudo que enfrentamos nesta pesquisa tem foco nas regras fiscais de 

administração da dívida pública acima descritas, que impõe limitações a priori no gasto 

público e ancoram a política fiscal do Governo ao regime de metas fiscais. Buscamos, 

portanto, entender os efeitos desta institucionalidade e os problemas que tais efeitos podem 

impor às possibilidades de realização do programa da Constituição Federal de 1988, 

especialmente buscando identificar a presença de um elemento autoritário com exclusão de 

tais políticas do debate público, como adiante abordaremos de modo consistente. Acerca dos 

efeitos que se pode esperar e identificar quando posto em prática um regime fiscal assim 

estruturado, o que se apresenta é um alto custo para a manutenção do regime de austeridade. 

Além disso, e talvez ainda mais relevante, é perceber que esse alto custo é suportado de modo 

desigual entre as classes sociais. 

Como visto anteriormente, os fatores condicionantes da dívida no Brasil pouco estão 

relacionados com gastos públicos voltados à prestação de serviços públicos, assistência social 

ou investimentos públicos. Pode-se dizer, a grosso modo, que os maiores vilões do 

endividamento público no Brasil são as despesas financeiras decorrentes da política monetária 

e, especialmente nos últimos anos, um desequilíbrio fiscal pelo lado da receita, em virtude de 

desonerações fiscais feitas de modo equivocado e a perda de arrecadação com o cenário de 

recessão. Assim colocados os fatos, causa estranheza que o foco das regras fiscais tenha como 

alvo justamente o gasto público primário, aqueles vertidos à prestação de serviços públicos, 

assistência social e investimentos, por exemplo. E causa estranheza não apenas por uma 

questão de justiça, mas também por uma questão pragmática. 
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Mark Blyth49 explica as três razões pelas quais um regime de austeridade pode ser 

encarado como uma ideia perigosa: primeiro porque não funciona, segundo porque depende 

de os pobres pagarem pelos erros dos ricos e, por fim, em virtude da crença em uma grande 

“falácia da composição”. Do ponto de vista pragmático um regime de austeridade tende a não 

funcionar porque os cortes no orçamento tendem a aprofundar a recessão, com redução dos 

investimentos e gastos sociais provocando redução do crescimento, queda de receita e, por 

consequência, piora do quadro fiscal que conduz a um aumento da dívida pública50. Pelo 

aspecto da justiça a austeridade é uma ideia perigosa porque foca em soluções que atingem os 

mais pobres, aqueles que dependem dos serviços públicos, para corrigir distorções 

provocadas, em larga escala, por políticas financeiras que beneficiam classes sociais 

abastadas51. Além disso, um regime de austeridade é fundando em uma falácia da composição 

de que não se pode pagar a dívida com mais dívida, quando o que importa, na verdade, é 

quem paga a redução da dívida e o que acontece se todos tentarem pagar as dívidas ao mesmo 

tempo. 

Já foi dito e referenciado que a crise fiscal brasileira mais recente tem como principal 

causa a perda de arrecadação. O déficit primário aumentou de 17 bilhões em 2014 para 111 

bilhões em 2015, apesar dos seguidos cortes de despesa. A dívida líquida do setor público 

passou de 32,6% do PIB em dezembro de 2014 para 35,6% em dezembro de 2015. Já a dívida 

bruta saltou de 56,3% para 65,5% do PIB52. Tudo isso em cenário de colocação em prática de 

um plano de cortes de gastos na busca de ajuste rápido do cenário fiscal e retomada da 

confiança, no aguardo de que isso promovesse aumento dos investimentos privados que não 

vieram. Em resumo, é possível argumentar que, no período após o Plano Real – que é quando 

o regime de meta fiscal é implementado - a dívida pública esteve com sua trajetória 

estabilizada justamente em momentos de gastos públicos como projetos de infraestrutura 

como o PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) e aumento exponencial de gastos sociais, 

                                                        
49 BLYTH, Mark. Austeridade: a história de uma ideia perigosa. Traduzido por Freitas e Silva. São Paulo: 

Autonomia Literária, 2017. P. 15-33. 
50 BLYTH, Mark. Austeridade: a história de uma ideia perigosa. Traduzido por Freitas e Silva. São Paulo: 

Autonomia Literária, 2017. P. 24-25. O autor cita como exemplo as medidas de austeridade promovidas em 

países como Portugal, Irlanda, Itália e Espanha no período pós-crise de 2008, que elevaram os patamares de suas 

dívidas, ao invés de provocar redução.  
51 Mark Blyth usa como principal exemplo para demonstrar que os pobres pagam pelos ricos o cenário nos EUA 

na crise de 2008, quando a quebra do sistema financeiro pelas ações irresponsáveis dos bancos provocou o 

socorro via recursos do Tesouro e, em seguida, a austeridade foi defendida como medida inevitável. No Brasil 

podemos identificar esse viés nas crises fiscais promovidas por despesas financeiras com juros pagos a uma 

pequena camada social detentora de títulos do Tesouro e, também, com os desequilíbrios fiscais provocados por 

desonerações a setores empresariais beneficiados sem que tragam contrapartidas em investimentos, como já 

tivemos oportunidade de expor quando tratamos do histórico do endividamento. 
52 CARVALHO, Laura. Valsa Brasileira: do boom ao caos econômico. 1ª Ed. São Paulo: Todavia, 2018. P. 

100-101. 
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atingindo trajetória ascendente justamente quando se percebe seguidos cortes de despesa na 

busca de um ajuste fiscal muito rápido e expressivo. 

Por uma perspectiva pragmática a austeridade não funciona, pois não cumpre com sua 

principal missão, que é estabilizar a dívida e recuperar o crescimento com o investimento 

privado. O caso brasileiro parece evidenciar que um regime de austeridade, fundando em 

regras fiscais voltadas para corte de despesas a priori e perseguição anual de meta de 

resultado primário positivo, tende a trazer como consequências aumento do descontrole na 

trajetória e dos custos da dívida em período de perda de receita pública, além de estagnação 

econômica ao longo dos anos, dado que os contingenciamentos de recursos promovidos a fim 

de alcançar as metas de resultado primário incidem primordialmente sobre despesas 

discricionárias, como os investimentos públicos. 

Quando se voltam os olhos para uma perspectiva de justiça, também identificamos 

problemas graves na imposição de um regime de austeridade. A crise fiscal gerada 

principalmente pelas desonerações fiscais concedidas sem contrapartida, aliada ao peso 

demasiado dos gastos financeiros no estoque da dívida pública têm gerado um quadro 

econômico que enseja a defesa de cortes de gatos. No entanto, o que se percebe é que se 

impõem como medida de salvamento o corte de despesas destinadas à prestação de serviços 

públicos, assistência e previdência social e investimentos públicos vertidos com a finalidade 

de promover crescimento e geração de emprego e renda. Desse modo, percebe-se que há 

discrepâncias contundentes entre os que pagam a conta do ajuste fiscal. As camadas sociais 

menos favorecidas é que costumeiramente costumam arcar com o ônus. 

Os problemas quanto à justiça de um regime de austeridade nos levam a entender a 

falácia da composição que se aplaca sobre as análises econômicas acerca de gastos e dívida 

pública. É que a austeridade parece ser algo intuitivo, nos parece que é moralmente adequado 

que se busque a prosperidade não às custas de despesa, especialmente quando já se está 

endividado. Um exemplo que ilustra a ideia é pensar que, por exemplo, quando Bill Gates 

entra em um bar a renda média daqueles que estão no bar subirá exponencialmente. Isso pode 

ser estatisticamente verdadeiro, mas é empiricamente insignificante. O que se tem é que as 

políticas de austeridade padecem da mesma ilusão estatística e distributiva, enquanto seus 

efeitos, na verdade, são sentidos de forma diferente nas mais diversas camadas sociais53. 

Sobre todos os aspectos analisados acerca do regime fiscal de metas e das políticas de 

austeridade nos gastos públicos primários, importa observar que a base de sustentação teórica 

                                                        
53 BLYTH, Mark. Austeridade: a história de uma ideia perigosa. Traduzido por Freitas e Silva. São Paulo: 

Autonomia Literária, 2017. P. 29-33. 
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de um modelo assim concebido tem suporte na concepção de que tais medidas seriam as 

soluções institucionais universais, adequadas, para qualquer país que queira promover seu 

próprio desenvolvimento. Douglas North, ao modelar sua ideia de economia institucional, 

sustenta que são as instituições que determinam as margens nas quais as organizações 

operam, sustentando que os países do Terceiro Mundo são pobres porque os 

condicionamentos institucionais estipulam um conjunto de recompensas para a atividade 

político-econômica que não fomenta a atividade produtiva54. Como teremos oportunidade de 

abordar no próximo tópico, as medidas de austeridade, assim como medidas que favoreçam 

liberdade comercial dentre outras, costumam ser medidas econômicas defendidas como boas 

práticas institucionais que favorecem o crescimento econômico, estimulando o setor 

produtivo. 

No entanto, os efeitos gerados pelas políticas de austeridade, como já abordado acima, 

nos levam a pensar sobre o que defende Ha-Joon Chang, ao caracterizar a maioria das 

instituições atualmente recomendadas aos países em desenvolvimento como resultados, e não 

causas do desenvolvimento econômico nos países desenvolvidos. O autor questiona, por 

exemplo, até que ponto o Banco Central deve ser independente para operar a política 

monetária, lançando mão de exemplos de como os países desenvolvidos usaram de estratégias 

monetárias para crescer quando sequer se falava na necessidade de um Banco Central55. O 

argumento de oposição de Chang enfrenta a ideia de que devem os países em 

desenvolvimento adotar as boas instituições e aguardar que elas favoreçam o crescimento 

econômico, para sustentar que devemos compreender que o processo de aprimoramento 

institucional é demorando, demanda paciência56.  

Assim, as exigências de ajustes fiscais drásticos, a custo de cortes severos nos gastos 

com serviços e investimentos públicos, promovidos de modo a buscar elevados superávits 

primários ano após ano, denotam uma imposição institucional desconectada da realidade e 

que, ao fim, parece tender a conduzir não ao crescimento econômico e à prosperidade, mas ao 

aprofundamento de quadros depressivos, com fortes efeitos também na distribuição de renda, 

dado que os efeitos deletérios dos ajustes fiscais são sentidos de modo diferente nas diversas 

camadas sociais. Mas para que possamos ao fim deste capítulo analisar se o quadro 

institucional objeto de estudo estrutura a administração da razão econômica financista como 

                                                        
54 NORTH, Douglas. Instituições, mudança institucional e desempenho econômico. Traduzido por Alexandre 

Morales. São Paulo: Três Estrelas, 2018. P. 184-185. 
55  CHANG, Ha-Joon. Chutando a Escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. 

Traduzido por Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Editora UNESP, 2004. P. 215-228. 
56  CHANG, Ha-Joon. Chutando a Escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. 

Traduzido por Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Editora UNESP, 2004. P. 215-228. 
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razão de Estado, cabe abordar o embate de teorias acerca da austeridade fiscal, encarada como 

salvação ou como tragédia. 

 

1.3 – Austeridade como solução ou como tragédia? O embate na teoria econômica e a 

razão econômica como razão de Estado. 

 

Já tratamos acima dos problemas de ordem pragmática e de justiça social que um 

regime de austeridade fiscal pode provocar. Do ponto de vista pragmático um regime de 

austeridade pode apresentar problemas por representar um conjunto de medidas pró-cíclicas, 

que inibem investimentos públicos quando estes podem ser a única válvula de escape para 

uma retomada da prosperidade econômica. Mas também são problemáticos os efeitos 

causados por um regime de austeridade que foca no corte de despesas voltados não apenas a 

investimentos, mas também atingem a prestação de serviços públicos como saúde, educação e 

assistência social, atingindo os mais necessitados, especialmente quando se identifica que as 

causas das crises econômicas que dão ensejo à adoção de cortes pode ser identifica em 

desonerações fiscais a altas classes empresariais e à despesa financeira voltada ao pagamento 

de juros a credores da dívida pública. 

Diante desse quadro fica latente a pergunta: porque a austeridade? Quais são os 

embasamentos práticos e teóricos que sustentam a necessidade de limitar os gastos públicos 

na esperança de que essa seja a solução, justamente, para atingir crescimento econômico e 

justiça social? É preciso investigar as razões e contrarrazões que sustentam a conveniência do 

que se pode entender por um regime de austeridade para que possamos ter a noção precisa dos 

efeitos que podemos esperar das regras fiscais implementadas no Brasil que impõem cortes de 

gastos e regime de metas fiscais. Apenas desse modo será possível concluir se o modo como a 

administração da dívida pública no Brasil tem gerado um ciclo vicioso de estagnação e 

desalento e servido mais a sustentar a remuneração do capital do que a promoção do 

desenvolvimento nacional, no que pode ser caracterizado como a razão econômica investida 

em verdadeira razão de Estado. 

 

1.3.1 – A crise financeira, sua origem e enfrentamento: autocura ou salvamento público?  

 

Para compreender a austeridade como solução para o problema da dívida, Mark Blyth 

resgata a preocupação externada, quanto ao tema, por dois gigantes escoceses do iluminismo: 

David Hume e Adam Smith. Hume já via o dinheiro como um instrumento neutro, que 
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serviria apenas para operar as transações mercantis e, ao fim, o equilíbrio seria inevitável, 

dado que toda moeda estaria sempre sustentada em algum lastro mercantil. O Estado, no 

entanto, representaria o vilão que poderia comprometer o equilíbrio monetário, dadas suas 

necessidades de financiamento via emissão de dívida pública. O problema que Hume 

vislumbrava era que o Estado não teria controle e o risco de que sucumbisse à tentação de 

aumentar sua despesa e custeá-la com a emissão exagerada de títulos públicos seria 

inafastável. Desse modo, com o tempo os custos de pagamento de juros seriam insustentáveis 

e exigiriam uma alta carga tributária, gerando os desequilíbrios e até mesmo riscos à 

liberdade. Smith compartilhava da mesma preocupação, mas para ela tinha uma solução: a 

adoção do princípio da austeridade. A solução para evitar o desequilíbrio seria conter as 

necessidades financeiras do Estado, daí em sequência ressaltar a importância da parcimônia 

pessoal como motor do crescimento capitalista57. 

As preocupações de Hume e Smith dão suporte ao que se costuma chamar de entender a 

economia pelo lado da oferta. Quando se compreende a economia pelo lado da oferta a 

primeira conclusão é a de que o comportamento austero dos agentes econômicos leva à 

formação de poupança e, sucessivamente, aumenta o investimento. Se há poupança, aquele 

que poupa irá investir para fazer com o que capital que acumulou possa se multiplicar. Com 

os investimentos oriundos das poupanças estaria garantido o equilíbrio que levaria à 

prosperidade. O Estado, com sua sanha arrecadadora, seria o agente a desestruturar esse 

equilíbrio, pois ao fim, vendo-se em uma situação de desequilíbrio com alto custo de juros a 

pagar, o Estado tenderia, inclusive, a emitir moeda para este fim, causando inflação e quebra 

na neutralidade monetária. Um Estado austero terá menos demandas financeiras e, por 

consequência, emitirá menos dívida e cobrará menos tributos, de modo a permitir que o livre 

fluxo comercial cresça em seu equilíbrio, com o acúmulo de capital pelos agentes gerando 

investimentos que, ao final, beneficiariam a todos. 

No entanto, ao longo do século XIX o Estado alterou o seu papel, pressionado pelas 

demandas das classes trabalhadoras formadas com o advento da evolução da industrialização, 

que buscavam no poder público a proteção social para as mazelas que lhes atingiam, 

decorrentes das externalidades do processo de acumulação de capital. O Estado, visto por 

Smith, com a função residual de proteger a propriedade, passaria por uma profunda 

                                                        
57 BLYTH, Mark. Austeridade: a história de uma ideia perigosa. Traduzido por Freitas e Silva. São Paulo: 

Autonomia Literária, 2017. P. 156-163. Interessante observação feita também neste trecho pelo autor é no 

sentido de que Hume estava prevendo, com cenário de desequilíbrio que apontava, o fim da Grã-Bretanha devido 

à emissão excessiva de dívida justamente no momento em que o país estava para dominar o mundo durante um 

século. Blyth comenta que seria difícil estar mais equivocado. 
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transformação. Nesse contexto é importante pontuar que as salvaguardas constitucionais 

contra a interferência ilegítima nos direitos de propriedade elaboradas pelos primeiros liberais 

eram dirigidas contra os atos arbitrários vindos de cima, do autocrata que exercia o poder de 

modo autoritário. A visão de John Locke sobre a necessária proteção da propriedade não 

transcendeu os limites da propriedade fundiária e comercial, e objetivava apenas excluir os 

decretos despóticos da Coroa. Cem anos mais tarde era a propriedade industrial e não mais a 

comercial que deveria ser protegida, e não mais contra a Coroa, mas contra o povo58. 

Premido da necessidade de promover a pacificação social, de controlar o ímpeto das 

classes trabalhadoras, o Estado passa a garantir os chamados direitos sociais. As Constituições 

europeias do pós-guerra, a crise de 1929 e a posterior política do New Deal nos Estados 

Unidos, aliadas a uma descrença geral nas concepções atomísticas de sociedade vão 

engrossando o caldo antiliberal e aquela ideia de Estado estático, que deveria apenas garantir 

a propriedade e o funcionamento das regras do jogo, vai se mostrando insuficiente para 

resolver os diversos problemas que se apresentam em virtude do recrudescimento do processo 

produtivo industrial. Assume o poder público, desse modo, a condição de protagonista da 

resolução dos problemas causados pelas externalidades negativas do capital, atuando como 

agente e diretor do processo de desenvolvimento, e não mais como mero espectador ao 

assumir uma postura disfarçadamente neutra. A síntese keynesiana59 busca então conciliar a 

ordem de mercado com um estado que atue para dissipar os problemas que dela decorrem. 

Esta conciliação tem por esteio a compreensão de que é necessário assegurar mais 

estabilidade às economias capitalistas, garantindo que os desempregados não percam seu 

poder de compra (subsídio de desemprego), que os doentes e inválidos recebam algum 

dinheiro para gastar, que os idosos não percam o seu rendimento quando deixam de 

trabalhar60. 

Há, portanto, uma percepção crescente da necessidade de se olhar a economia pelo lado 

da demanda, e não mais apenas da oferta. Keynes mostrou que as decisões de poupar e 

investir eram separadas no tempo e que as poupanças não levavam necessariamente a 

investimento. A função do Estado seria, então, alterar as expectativas de investimento dos 

agentes econômicos favorecendo a obtenção de lucros, tornando assim racional voltar a 

                                                        
58 POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens de nossa época. Traduzido por Fanny Wrabel. 2ª 

Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. P. 263/264. 
59 As ideias de John Maynard Keynes foram amplamente adotadas no período pós-guerra, a fim de superar a 

concepção hegemônica de estado mínimo e atribuir ao poder público função primordial na impulsão do 

desenvolvimento econômico. 
60 NUNES, Avelãs. As Voltas que o Mundo dá... Reflexões a propósito das aventuras e desventuras do 

estado social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P.76. 
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contratar trabalhadores, gerando emprego e renda. Ao invés das poupanças, em última análise, 

era o consumo por meio do salário dos trabalhadores, ou seja, a demanda, que promovia o 

investimento. Todos esses empreendimentos estatais, no entanto, demandam recursos e, 

portanto, aumenta a necessidade financeira do Estado, que invariavelmente, aliado à 

tributação, vai lançar mão de emissão de dívida para obter meios financeiros aptos a pôr em 

prática as medidas necessárias. Desse modo, o reino da moral austera de Smith e Hume cai 

diante do paradoxo de que é a despesa pública que se apresenta como solução para os 

problemas gerados pelas externalidades do capital. 

Dadas estas circunstâncias o desafio que se coloca é compreender se, diante dos 

problemas socioeconômicos apresentados, a solução que se deve buscar é a implementação de 

um regime de austeridade, com rígido controle das despesas do Estado, a fim de permitir que 

o acúmulo natural de capital crie as condições necessárias para os investimentos necessários à 

promoção do desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida dos indivíduos ou, 

por outro lado, se a mão do poder público se faz necessária para garantir os direitos 

fundamentais em suas mais variadas dimensões. Em última análise, o caminho adequado é 

esperar uma autocura do capital sem a intervenção de um ente externo ao processo produtivo 

ou deve o Estado ser o condutor de um processo perene de salvamento do capital, a fim de 

promover desenvolvimento social e garantir dignidade aos indivíduos expandindo assim suas 

necessidades financeiras? Abordar essa problemática macro é de extrema relevância para 

julgar a conveniência do modo como um determinado Estado administra e lança mão de sua 

dívida pública. No Brasil esse debate vem sendo promovido, com maior especificidade, já há 

algumas décadas, influenciando as formulações de políticas públicas e, até mesmo, o espírito 

do Legislador constituinte em suas manifestações mais recentes. 

 

1.3.2 – Monetaristas e estruturalistas: Simonsen versus Gudin e o debate sobre causas e 

consequências da crise no Brasil.  

 

Na década de 1940, o debate entre Roberto Simonsen e Eugênio Gudin61 colocava em 

perspectiva uma reformulação estratégia para o país no pós-guerra. Simonsen liderou estudos 

no âmbito do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial para apresentar uma 

proposta de planejamento central estatal, perseguindo um processo de industrialização por 

meio da ação direta do Estado, a fim de promover o desenvolvimento nacional inserindo o 

                                                        
61 SIMONSEN, M. H.; GUDIN, E. A Controvérsia do planejamento na economia brasileira. 3. Ed. Brasília: 

Ipea, 2010. 
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Brasil nas cadeias produtivas mundiais. Gudin tinha uma perspectiva liberal, cético em 

relação ao papel do planejamento estatal, apostava em um modelo de regras e instituições que 

garantissem o bom funcionamento do mercado, com uma economia aberta ao comércio como 

modo de canalizar a poupança, ensejando investimentos produtivos por meio do mercado de 

capitais, estabilidade da moeda e controle da inflação.  

A perspectiva de Simonsen revela não apenas uma proposta de industrialização, mas a 

tese de que não seria possível depender apenas da iniciativa privada para promove-la. O 

esforço de industrialização, necessário para a promoção do desenvolvimento nacional, 

segundo Simonsen, deveria ser liderado pelo Estado, a partir da planificação de uma nova 

estruturação econômica. Sustentava que o modo de financiar esse projeto seria a busca de 

investimentos estrangeiros, que ao fim seriam concretizados em dívida externa, implicando 

em despesa pública. Gudin, por sua vez, associava planejamento centralizado com regimes 

autoritários, encampando a tese dos liberais austríacos, como Hayek e Mises, de que o 

planejamento central e o capitalismo de Estado seriam incompatíveis com a democracia62. 

A ideia de Gudin, ao relacionar planejamento estatal e regimes autoritários, deriva em 

boa parte da tese sustentada pelo economista austríaco Friedrich August von Hayek, 

especialmente em sua obra intitulada “O Caminho da Servidão”. Hayek 63  sustenta que 

estabelecer um plano para se alcançar um estado de bem-comum é interferir indevidamente na 

liberdade dos indivíduos de buscarem seus próprios objetivos, defenderem os seus próprios 

valores, como se para planejar o bem-estar fosse necessário eleger um código ético comum e 

submetê-lo à totalidade dos indivíduos. Aponta que quando os indivíduos se aliam num 

esforço conjunto para realizar objetivos que possuem em comum, confere-se ao Estado um 

sistema próprio de objetivos e meios de ação, tornando-se assim uma pessoa dentre todas as 

outras, a mais poderosa delas quanto maiores forem suas funções. Assim, à medida que a 

esfera de ação do Estado se estende, a liberdade do indivíduo reduz. Como Gudin sustentava, 

o caminho para o desenvolvimento deveria ser o caminho da liberdade de mercado, com 

reformas institucionais que favorecessem a iniciativa dos indivíduos, afastando qualquer 

projeto de planejamento estatal, que levaria apenas ao cerceamento da liberdade e a 

frustrações econômicas, com criação de déficits públicos difíceis de administrar 

posteriormente. 
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Sendo as liberdades individuais garantidas, em última razão, pelas liberdades de 

mercado e de comércio, estranha que os modelos neoliberais da segunda metade do século 

XX tenham sido implementados em contextos, muitas vezes, de extremo autoritarismo, como 

no Chile de Pinochet. David Harvey comenta que a liberdade vista por esta perspectiva, sem a 

compreensão de uma crítica ao contexto econômico de distribuição e aquisição de 

propriedade, parece ser apenas mais uma palavra, sendo utilizada, em verdade, como meio 

conveniente de disseminar o poder monopolista corporativo pelo mundo, garantindo o 

aumento dos lucros e a concentração de capital sem qualquer tipo de restrição por instituições 

voltadas à promoção de justiça social64. O que se pode extrair deste debate de ideias é que a 

causalidade absoluta entre liberdade de mercado e liberdades individuais não parece possível 

de ser sustentada. Destarte, não sendo a liberdade de comércio elemento ontológico da 

liberdade individual, abre-se o horizonte para que se possa empreender o planejamento 

estatal, lançando mão de instrumentos que garantam desenvolvimento social e a formação de 

um Estado de bem-estar, sem que isso implique, por definição, redução do espaço de 

liberdade individual, mas em verdade, de modo ampliar a liberdade pelo seu aspecto material.  

As ideias defendidas por Gudin inauguraram no Brasil a defesa das posições 

monetaristas, por meio das quais se sustentam que a inflação é sempre um fenômeno 

monetário, resultado de um aumento da quantidade de moeda, devendo ser combatida por 

meio de políticas de contração da atividade econômica de modo a fazer com que toda a 

circulação de moeda reflita a realidade das trocas comerciais e favoreça a formação de 

poupança, que por sua vez geraria investimentos, em reprodução de um ciclo virtuoso. Já 

vimos acima que por esta concepção, desde Adam Smith, a despesa estatal é a grande vilã, e a 

dívida pública é o instrumento por meio do qual o Estado promove o desequilíbrio de 

austeridade que seria necessário para que se mantivesse o equilíbrio do sistema. O combate à 

inflação, portanto, seria a única política econômica que faria sentido, a fim de evitar a 

destruição do mecanismo de preços relativos e o próprio funcionamento da racionalidade da 

economia capitalista65. 

O projeto de Simonsen, por outro lado, tinha por concepção a necessidade de um 

planejamento estatal amplo para atacar as estruturas de produção que travavam o crescimento 

do país, na busca de criar condições para uma industrialização do país de modo a promover 

aumento da renda do trabalho e dos níveis de emprego. Não se vê, por essa vertente, 
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problemas no aumento do volume de moeda em circulação, mas sim a necessidade de dar a 

esse curso de circulação uma lógica que promova o desenvolvimento perseguido, de um modo 

diretivo, e não apenas acreditando num equilíbrio que viria da ação individual dos agentes 

econômicos. Por esta perspectiva o problema do país é visto pelo aspecto estrutural, inclusive 

a inflação, que seria decorrente de aumento de preços gerados por custos de produção e 

importação, passíveis de transformação por meio de planejamento estatal.  

A visão monetarista, ao atacar o planejamento estatal, parece desconsiderar que 

considerações do mesmo tipo podem ser feitas em relação à planificação praticada nos países 

capitalistas mais industrializados. Galbraith já alertava que em economias com elevado grau 

de concentração a planificação é inerente ao sistema industrial, dado que as grandes empresas 

que compõem o sistema industrial tendem a substituir o mercado pelo plano, na formação de 

uma trilha natural para concentração e o monopólio, ou oligopólio66 . O fato é que não 

vivemos hoje no regime de pequena empresa que caracterizou os primeiros tempos do 

industrialismo, em que o capitalista também era o empresário, o dirigente de sua empresa. As 

empresas, atualmente, para acompanhar a evolução as forças produtivas, carecem de grandes 

volumes de capitais, captados no mercado financeiro. Desse modo, há forte tendência de 

concentração dos capitais industriais nas mãos de grandes acionistas, que possuem plena 

consciência da necessidade de conhecimento e controle dos mercados atuais e potenciais por 

meio do planejamento67. 

Ao nos preocuparmos estritamente com o dirigismo do planejamento estatal, 

devidamente voltado ao empreendimento de políticas públicas que conduzam a um bem 

comum, mediante escalada de investimentos públicos financiados seja por tributos e, também, 

por venda de títulos públicos, podemos estar deixando de lado a necessária compreensão do 

comando operado pelo grande capital. Yanis Varoufakis explica como o capital assumiu papel 

de principal força de configuração do nosso mundo, debochando da vontade humana, 

rapidamente se desenvolvendo como se estivesse no mercado por si só, usando atores 

humanos como peões em seu próprio jogo68. O autor explica que as dinâmicas da sociedade 

tendem a fundar o seu sucesso na produção de excedente e na produção do consentimento em 

relação à distribuição desse excedente. A diferença que ocorre na Era do Capital é que a 

financeirização da economia torna ainda mais poderoso o convencimento, dado que as 
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relações econômicas se tornam deveras complexas, escapando a compreensão de sua 

totalidade do conhecimento geral comum, ao mesmo passo em que tendem a produzir, do 

mesmo modo, as mais violentas crises. A dinâmica do consentimento da economia da era da 

financeirização, por exemplo, revela a aporia em que nos encontramos pós-crise de 2008, uma 

crise produzida pelo capital financeiro, mas de uma maneira geral, contingenciada por 

recursos públicos com amplo consentimento dos contribuintes69. 

O que acontece é que o capital tem seu movimento próprio e, operando livremente, 

tende a produzir externalidades. Os fluxos dos capitais atuam de modo a otimizar a 

concentração de renda e são necessárias instituições que regulem esse movimento, a fim de 

forçar um fluxo contrário que favoreça a promoção de redução das desigualdades e assegure 

níveis razoáveis de oportunidades e de condições materiais de vida digna aos indivíduos em 

geral. Mas a ação do Estado nesse sentido, ou seja, os gastos públicos, são vistos de modo 

transparente e facilmente atacáveis, muitas vezes, como interferência indevida no patrimônio 

particular por terem os tributos como principal fonte de recursos. Por outro lado, o movimento 

do capital nos mercados financeiros parece obedecer a uma lógica neutra, até mesmo 

democrática, de modo que todos podem ter acesso à compra dos títulos públicos. Costuma 

escapar da visão do público em geral o comando operado pelo grande capital. Então, por 

exemplo, quando no Brasil são constantemente mantidas em altos patamares as taxas de juros, 

parece que uma tal medida se presta exclusivamente a conter a atividade econômica de modo 

a não permitir o aumento da inflação. Quando se emite dívida para pagamentos de juros aos 

credores, mas se proíbe que se construam déficits pontuais, quando necessários, para garantir 

a prestação de serviços públicos essenciais, parece que essa é a única construção institucional 

possível e que nada tem a ver com os interesses do grande capital, como os bancos e fundos 

de investimentos detentores de títulos públicos. 

Assim é que a dinâmica do consentimento acerca da distribuição dos excedentes 

econômicos, especialmente tratando do consenso quanto à necessidade de um regime de 

austeridade no Brasil, parece sustentada em uma razão econômica que se vende como uma 

ciência exata, sem qualquer cunho político, quando na verdade tem sustentação em 

formulações que encontram sérios problemas quando confrontadas com a realidade. A 

macroeconomia sempre esteve sujeita a sérios equívocos, e como qualquer outra ciência 

social, a confirmação ou rejeição de seus postulados não pode ser feita de modo isento. O 

problema é quando se nota naqueles que sustentam tais postulados a pretensão à 
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cientificidade. A macroeconomia, como uma arte de organizar o arcabouço conceitual para a 

formulação e a condução das políticas monetária e fiscal, mais do que propriamente uma 

ciência social, é sobretudo uma ciência política, e nada mais antidemocrático do que pretender 

que a discussão de políticas públicas, da mais alta relevância para todos, seja feita a portas 

fechadas entre supostos especialistas e com suporte em postulados que conflitam com a 

realidade vivida pelos indivíduos de uma maneira geral70. 

O caso brasileiro demonstra que a teoria tem sustentado instituições que são vendidas 

como único modelo possível, mas um olhar para a realidade revela que os problemas que se 

prometem dissipar por um tal modelo persistem, de modo que toda a justificativa para 

sacrifícios fiscais, que atingem especialmente aqueles que mais necessitam de serviços e 

investimentos públicos, parecem vertidos numa verdadeira razão de Estado, que coloniza a 

vivência constitucional de modo que a realização do Estado de bem-estar propugnado pelo 

Legislador constituinte originário fica interditado, sendo compreendido como um 

compromisso que depende das condições permitidas pelas instituições de controle fiscal 

erigidas em atenção à razão econômica que dá forma a esta nova razão de Estado. Vale dizer, 

a razão econômica que coloniza o Direito constitucional é a finalidade última, diversamente 

do programa da Constituição Federal, que acaba sendo concebido apenas como um 

compromisso realizável na medida do possível permitido pela razão econômica dominante.  

 

1.3.3 – A funcionalidade do Direito e a razão econômica como razão de Estado: a dívida 

como tragédia ou como benção. 

 

Estamos a tratar, portanto, de uma relação político-econômica, que não pode ser 

encarada pelo Direito como algo neutro, sob a pura forma dogmática. O significado de uma 

Constituição e dos direitos e institutos nela previstos não podem ser compreendidos apenas 

como aquilo que possa ser possível de ser realizado a partir de uma estrutura moldada por 

uma razão econômica recepcionada de modo acrítico. É preciso empreender uma perspectiva 

funcional do Direito, lançando um olhar crítico que permita apreender o fenômeno de maneira 

total e tendo sempre por norte qual a finalidade que se pretende alcançar por meio das normas 

jurídicas. A ideia central que aqui estamos expondo é que o Direito foi capturado pelos 

interesses privados de agentes econômicos, estabelecendo normas que amarram o gasto 

público com direitos sociais e investimentos, relacionados com a realização do programa 
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constitucional, drenando tais recursos para a formação de superávit primário com o intuito de 

reverte-los ao serviço da dívida pública. Tudo isso legitimado por um discurso que se propõe 

cientificamente exato, no sentido de que este sistema é necessário e deve estar fora da disputa 

política, pois apenas com a aplicação deste sistema a economia poderá funcionar sem 

colapsar. 

O Direito, para cumprir sua função teleológica, precisa apreender o movimento do 

capital em sua totalidade, a influência causada pelos fluxos monetários. Quando se fala na 

perspectiva funcional do Direito, então, cabe aqui a pergunta: para que serve a dívida pública? 

A fim de ilustrar a tensão que envolve esse questionamento, é interessante resgatar os 

movimentos adotados por Brasil e Estados Unidos no início da formação dos Estados em 

ambas as nações. Sobre o tema, Celso Furtado põe em evidência a investigação acerca das 

causas do desenvolvimento americano e do desenvolvimento brasileiro, para além das teorias 

fatalistas e racistas sobre inferioridade de clima e raça. Ganha notoriedade nessa abordagem a 

disparidade existente entre dois dos principais intérpretes dos ideais das classes dominantes 

nos dois países: Alexander Hamilton e o Visconde de Cairú. Ambos discípulos de Adam 

Smith, Hamilton se transforma em paladino da industrialização, advogando e empreendendo 

uma decidida ação estatal de caráter positivo, enquanto Cairú crê supersticiosamente na mão 

invisível e nos dogmas formulados de modo abstrato pela teoria liberal à época ainda 

incipiente71. 

Furtado explica que Brasil e EUA enfrentaram, na primeira metade do século XIX, 

desequilíbrio na balança comercial em relação às metrópoles industriais, após abertura dos 

portos em ambos os países, com importações superando exportações. No Brasil, a política 

adotada, defendida pelo Visconde de Cairú, foi seguir o manual liberal e deixar o déficit 

comercial pesar sobre o câmbio, ou seja, esperar que com o tempo o câmbio brasileiro 

passasse por um processo natural de queda – dado o fluxo de moedas estrangeiras gerado pela 

circunstância comercial - e, assim, atingisse um equilíbrio posterior capaz de criar as 

condições de preço necessárias para que o Brasil pudesse concorrer no mercado internacional 

e, enfim, equilibrar sua balança comercial. Por outro lado, nos EUA de Hamilton esses 

déficits foram absorvidos pelo lançamento de bônus do governo. Os americanos decidiram 

não esperar um equilíbrio que a teoria liberal defendia que seria uma questão de tempo, 

decidiram que iriam atuar e, assim, criaram uma corrente de capitais que seria de importância 

fundamental para o desenvolvimento do país, graças a uma política financeira que 
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compreendeu a função da dívida seria servir de instrumento para a promoção do 

desenvolvimento nacional72. 

Mas qual a relação entre esse relato histórico e a funcionalidade do Direito? Bem, 

quando se define qual a função que a captação de crédito no mercado via lançamento de 

títulos públicos deve cumprir, é que se moldam a estruturas normativas para administrar os 

instrumentos e alcançar os objetivos. A dogmática do Direito financeiro mostra-se consciente 

da necessidade de ter por norte a perspectiva funcional quando trata de definir, por exemplo, 

“necessidades públicas e a atividade do Estado”. Em um nível ainda mais específico, penetra 

mesmo em critérios organizativos, quando trata, por exemplo, de orçamento-programa e 

orçamento de desempenho73. Então, quando se constrói um regime fiscal restritivo como o 

atualmente vigente no Brasil, a única função possível que a dívida pública assume passa ser a 

de garantir o funcionamento da política monetária defendida pela razão econômica 

predominante. Cada vez mais a função das regras de Direito financeiro se afasta da função de 

moldar as instituições necessárias para retirar o Brasil da condição de desenvolvimento e 

garantir a promoção do Estado de bem-estar social. 

Já tivemos a oportunidade de tratar acima da questão suscitada por Varoufakis sobre a 

dinâmica do consentimento na distribuição de excedentes. Sendo o capitalismo um sistema de 

acumulação de capital, a dinâmica criada pelas instituições para orientar a distribuição dos 

excedentes, envolvendo tributação, dívida, gastos públicos etc., é elemento essencial para o 

funcionamento do Estado em condições democráticas. No entanto, com a forma complexa 

tomada pela economia hodiernamente, intensamente orientada pelos fluxos monetários, a 

inserção do Estado nesses fluxos toma também um verniz de complexidade que escapa à 

compreensão geral. Mas essa complexidade parece ir além, escapando da compreensão até 

mesmo dos agentes públicos e dos formuladores de políticas públicas e instituições. Assim é 

que as regras de Direito financeiro que regulam a inserção do Estado nesses fluxos monetários 

vão sendo moldadas exclusivamente para preservar a lógica desses fluxos, escapando da 

função primordial que seria de gerar recursos para investimentos públicos. 

A complexidade do Estado é tema caro também para os autores que tratam da teoria 

constitucional, especialmente quando investigada a razão de Estado no Estado moderno. Não 
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se trata mais de teorizar o Estado na sua relação direta entre o povo e o soberano, como fizera 

Maquiavel, pois a complexidade social é elemento que permeia a condição estatal. A razão de 

Estado maquiaveliana se organizava em torno da ideia de inimigo, conquistadora, analisando 

todas as situações em termos de ameaça ou hostilidade. Já a razão de Estado moderna obedece 

a uma racionalidade conservadora, busca a estabilidade, é o paradigma da conservação 

política. Assim, na busca de garantir a conservação das situações de poder político-econômico 

já adquiridas o Estado não pode observar incondicionalmente as regras jurídicas74. Assim é 

que as próprias regras jurídicas vão sendo interpretadas tendo por norte a atenção que se deve 

render ao intuito conservador.  

A dinâmica do consentimento em uma economia extremamente dominada pelos 

complexos fluxos financeiros engendra uma razão econômica capaz de colonizar a razão de 

Estado. O exercício da política monetária elege o combate à inflação como meta superior a 

qualquer outra meta do Estado e, para tanto, devem se lançar mão de todos os instrumentos 

que a razão econômica eleja como necessários, de modo acrítico. Criticar os instrumentos da 

política monetária, como a definição da taxa de juros, o lançamento de operações 

compromissadas, fatores condicionantes de peso para o endividamento público, é atitude vista 

como interferência política inadequada de qualquer governo eleito que assim se mostre 

disposto a fazê-lo. A ameaça é sempre o cenário de colapso financeiro, fuga de capitais, ou 

seja, quebra das condições político-econômica estabelecidas, sinal dado pela razão econômica 

para que a razão de Estado moderna oriente a atuação do poder público para conservar o 

status quo, motivo pelo qual persistem as regras fiscais restritivas e o estabelecimento de 

metas anuais que impõem os sucessivos contingenciamentos nas despesas orçadas 

inicialmente. 

No entanto, cabe indagar a relação destas regras fiscais com o programa estabelecido 

pela Constituição Federal de 1988. Em que medida restam possibilidades de realização do 

compromisso estabelecido pelo Legislador constituinte originário. Para isso, é preciso 

investigar a natureza da Constituição e buscar entender qual foi o programa constitucional 

eleito e em que medida ele se impõe juridicamente, como faremos no capítulo seguinte. 
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2 A CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E O DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

PROGRAMADO PELO CONSTITUINTE DE 1988 

 

Já está evidente a partir das linhas anteriormente superadas que o problema de pesquisa 

aqui abordado tem a ver com uma concepção própria de constituição. Não desconhecemos a 

cizânia na teoria constitucional, originalmente travada entre formalistas e materialistas. É bem 

verdade que há quem sustente a constituição como algo similar a um procedimento, um 

documento dotado de abertura para abrigar o processo decisório na política democrática, uma 

moldura, sendo o seu conteúdo material mera expressão daquilo que a política decidir ao seu 

tempo e modo. Não obstante, para além da construção erguida pela dogmática liberal-

positivista de matriz kelseniana, buscamos compreender a constituição em sua totalidade, 

investigando seus aspectos históricos, políticos e normativos, cuidando de significar os 

comandos que exalam de seu texto referenciando seus programa e âmbito normativos à sua 

realidade histórico-política. No caso brasileiro, importa especialmente compreender a 

inserção de um estado periférico no cenário mundial e, desse modo, investigar as mutações do 

conceito de constituição econômica, o papel do estado na superação do subdesenvolvimento e 

a ideia de liberdade que se pode construir nestas circunstâncias. 

 Nesta senda, haveremos de tocar, inevitavelmente, no debate acerca da natureza e 

condições de efetivação dos direitos sociais como direitos fundamentais. Importa, para tanto, 

esboçar uma perspectiva de uma especificidade histórica de tais direitos, a fim de entende-los 

não como direitos naturais garantidos por principiologia, mas direitos que demandam lutas 

políticas para que possam ser efetivados. Essencial neste ponto será perpassar por uma 

apreciação crítica da hermenêutica e dogmática brasileira quanto ao tema, trazendo à tona o 

objeto desta pesquisa, que é justamente abordar as condições concretas para a efetivação das 

prestações, e não apenas sua percepção em abstrato. Do mesmo modo se faz necessário 

investigar o conteúdo do programa constitucional de 1988 em sua totalidade, para ao fim 

posicionar nossa Constituição como uma carta dirigente e programática, que assume 

compromisso com a transformação social e, assim, tratar acerca do modo como o Direito deve 

apreender a imposição deste programa e os entraves que se impõem a este desafio. 

 

2.1 – A Constituição Econômica e o Estado de bem-estar social. 

 

As transformações na sociedade implicam o Estado e, da mesma forma, o Direito. A 

forma de compreender e aplicar institutos jurídicos, portanto, tem a ver não apenas com as 
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ideias formuladas em abstrato, sendo estas, a bem da verdade, engrenagens do aparelho 

ideológico que se materializa a partir da reprodução da estrutura social. A ideologia de uma 

sociedade funciona como meio de reprodução da própria lógica social 75 . Alteradas as 

estruturas sociais a reprodução ideológica sofre também importantes ressignificações, 

provocando mudanças na forma de pensar o Direito e o Estado. Assim é que podemos 

acompanhar a mudança de paradigma de um estado liberal de postura estática para um estado 

dinâmico, do qual se demanda atuação positiva a fim de contingenciar as graves mazelas 

sociais provocados pela evolução do sistema de produção capitalista, especialmente a partir 

do século XIX, com afirmação progressiva no curso do século XX. Diante de tais 

circunstâncias foram também alteradas a teoria da constituição e a concepção de constituição 

econômica, sendo o Estado agora figura ativa no processo de transformação social, de quem 

se demanda postura ativa a fim de conduzir a sociedade a um nível de desenvolvimento que 

garanta não apenas a liberdade formal, mas também material. 

 

2.1.1 – A teoria da constituição e a Constituição Econômica. 

 

Duas das perguntas mais eloquentes na história da teoria constitucional foram 

elaboradas por Sieyès e Lassalle. Ao questionar sobre a natureza do Terceiro Estado e 

formular uma influente concepção sobre o poder constituinte, o teórico francês tornou 

possível o constitucionalismo de matiz liberal da democracia representativa. Lassalle, por sua 

vez, no contexto histórico do crescimento das lutas sociais, fez factível a teoria material da 

constituição, perfilhada pelos melhores constitucionalistas do Estado social, que ainda por 

vezes não confessem, beberam na fonte teórica delineada na clássica monografia do socialista 

alemão. Daí que se desenvolve longa tradição entre as teorias formais e materiais da 

Constituição: os formalistas por um lado sustentando, de modo geral, a constituição dentro de 

uma paradigma juspositivista mais estrito, em que legitimidade provém da legalidade, 

enquanto aqueles alinhados à teoria formal buscam reconectar constituição e realidade e 

desenvolver uma teoria que destaque o conteúdo material, seja por um aspecto de poder seja 

pelo aspecto valorativo76. 

                                                        
75 Althusser compara a ideologia com o próprio inconsciente de Freud, ao passo em que ela se revela não como 

negação do real, mas como constituinte positiva do real, não sendo uma opção de pensamento do indivíduo, mas 

a expressão de um arcabouço estrutural. A concepção de direito e ideologia de Althusser é o referencial teórico 

que será melhor exposto ao final deste capítulo, estando as referências para estas linhas iniciais em MASCARO, 

Leandro. Filosofia do Direito. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. P. 580-626. 
76 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 176-185. 
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Importante destacar que a concepção sociológica de constituição formulada por 

Lassalle, compreendendo o texto constitucional como mera folha de papel e encontrando a 

identidade constitucional na soma dos fatores reais de poder, emerge em circunstância 

histórica de profundas transformações na dinâmica social, com a evolução do sistema 

capitalista de produção, formação de classes trabalhadores urbanas e fortes tensões sociais. 

Considerar a realidade histórico e política, portanto, é uma nova perspectiva que atinge o 

paradigma constitucional e passa a ser objeto de largas polêmicas. Superada a fase de 

profunda correspondência entre uma ideologia social que se coadunava com um Estado de 

modelo liberal clássico, em que a legitimidade jurídica da constituição residia no conceito 

positivista de lei, desapegado de uma perspectiva de justiça, especialmente justiça social, a 

emersão do que se passou a entender por Estado social demanda uma reconstrução desta 

legitimidade. A tarefa principal de um Estado social contemporâneo passa a ser não apenas 

fazer a constituição, mas cumpri-la, de modo a construir a sua legitimidade, sob pena de 

convivermos com sucessivas crises constitucionais, como já alertado por Bonavides77. 

Nesta mesma perspectiva ganhou relevo a discussão, ao longo do tempo, sobre as 

circunstâncias e natureza da Constituição Econômica. Eros Grau destaca que a ideia de 

constituição econômica ganhou corpo na doutrina alemã a partir do que dispôs a Constituição 

de Weimar a respeito da vida econômica, podendo ser conceituada como “o conjunto de 

preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os elementos definidores de um determinado 

sistema econômico, instituem uma determinada forma de organização e funcionamento da 

economia e constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica”. Assim, sendo 

o Direito elemento constitutivo do modo de produção, a norma constitucional que denota a 

existência de uma ordem econômica expressa uma transformação que afeta todo o Direito. As 

constituições sociais que passam a tratar da ordem econômica, especialmente quando tratam 

das possibilidades de “intervenção” do Estado nesta dita ordem, são reflexo do fato de 

deixarem de ser estatutárias, transformando-se em diretivas78. 

Gilberto Bercovici faz uma análise histórica das Constituições brasileiras e de algumas 

experiências internacionais e, logo após, diante da constatação das transformações surgidas na 

                                                        
77 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P 191-203. 

Bonavides, ao tratar das teorias formal e material da constituição, alerta para a a crise de juridicidade das 

constituições quando não se concretizam, na prática, seus mandamentos, identificando a existência de um 

segundo poder constituinte originário, que se manifesta na prática da vivência constitucional e tende a 

estabelecer uma antinomia com o constituinte formal redator do texto constitucional. O ilustre constitucionalista, 

em sequência, expõe que em cenários deste tipo são comuns a persistência de crises não constitucionais, mas 

crise constituintes, que expressam uma patologia crônica no sistema constitucional. 
78 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 18ª Ed. São 

Paulo: Malheiros, 2017. P. 75-85. 
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forma de atuar do Estado em relação à ordem econômica, coloca a permanência da dúvida 

sobre ser a Constituição Econômica uma novidade do século XX. O que se pode perceber é 

que a Constituição Econômica não é uma novidade do chamado “constitucionalismo social” 

no século XX, mas que sempre esteve presente em todas as constituições, mesmo nas liberais 

dos séculos XVIII e XIX. As constituições liberais clássicas possuíam dispositivos para 

garantir os fundamentos do sistema econômico liberal, preservando a liberdade de comércio e 

o direito de propriedade. No entanto, a polêmica sobre o evento da Constituição Econômica 

no bojo das constituições de cunho social no século XX chamam atenção pelo fato que de 

estão relacionados não com uma suposta novidade ao perceber o Direito Constitucional 

regulando a vida econômica, mas por conterem estas cartas expressão formal desta regulação, 

geralmente com um capítulo próprio tratando de “ordem econômica”79.  

A diferença essencial que vai marcar o debate nesta seara é o fato de que as 

constituições não pretendem mais receber a estrutura econômica existente, mas se voltam ao 

propósito de alterá-la. Cai a crença na aptidão natural de um livre mercado, garantido pelo 

Estado mínimo, para promover um equilíbrio social desejável, com prosperidade geral. O que 

se quer é uma nova ordem, e as constituições passam a ser os documentos que contém os 

programas para se alcançar esta nova ordem. Assim é que se molda o conceito de 

Constituição Dirigente, símbolo de uma ordem constitucional que dirige não apenas o Estado, 

mas a sociedade para a ordem econômica desejada. Bercovici frisa a diferença de concepções 

entre Peter Lerche e Canotilho acerca da vinculação da Constituição Dirigente ao legislador, 

sendo o primeiro defensor de uma vinculação parcial, com espaço para a discricionariedade 

material, enquanto o constitucionalista português defendia um conceito mais amplo de 

vinculação, a fim de reconstruir a Teoria da Constituição por meio de uma teoria material e 

social, que ao fim tem como horizonte sua legitimação material pelos fins e tarefas previstos 

nos texto constitucional, sendo portanto o problema da Constituição Dirigente um problema 

de legitimação80. 

A grande transformação na teoria da constituição, desse modo, pode ser identificada 

com o nascimento da perspectiva de transformação da realidade por meio do Direito. A 

Constituição Dirigente é um programa de ação para a alteração da sociedade, sendo a 

Constituição brasileira de 1988 uma Carta que assume este compromisso, como se pode 

perceber claramente em seus objetivos e princípios fundamentais, além dos capítulos que 

                                                        
79 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição 

de 1988. 1ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 31-33. 
80 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição 

de 1988. 1ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 33-35. 
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falam sobre ordem econômica e social, como teremos a oportunidade de abordar mais 

detidamente logo à frente. O ponto nevrálgico da discussão na teoria constitucional que foi 

inaugurado pela Constituição Dirigente consiste em identificar o modo como o poder público 

está vinculado aos programas que se estabelecem no texto fundamental, de modo que se 

percebe assim a fixação de profunda conexão com a totalidade social, com suas contradições 

e conflitos, tornando mais clara a relação da Constituição com a política e com as estruturas 

sociais e econômicas. 

Não se pode olvidar que esta transformação tem a ver com a própria natureza e 

evolução do Estado moderno, em que inicialmente se percebe um estado classista, com a 

ascensão da classe burguesa à direção estatal, e posteriormente um Estado de superação das 

contradições (Estado Hegeliano), em que a racionalidade se coloca como razão efetiva a 

superar os conflitos, sendo o Direito o instrumento de sobreposição que dissipa as 

contradições, legitimado pelo monopólio da força. O Direito, assim, é o instrumento por meio 

do qual o Estado promove sua atuação econômica, qual seja, a garantia da propriedade pelo 

monopólio da força. Quando se passa a reivindicar do Estado uma posição ativa, que se 

convém chamar de intervenção na ordem econômica, a própria concepção de intervenção 

pressupõe uma separação entre Estado e sociedade civil que é equivocada, dado que são, na 

verdade, manifestações de uma mesma realidade, que é a realidade do homem associando-se a 

outros homens. A assim chamada intervenção e a postura anterior, de garantia da propriedade, 

são expressões da atuação do Estado na ordem econômica que se inserem no campo de 

regulação da Constituição Econômica81. 

A intervenção do Estado na Economia não é, portanto, uma nova faceta do Estado, é 

apenas um novo modo de atuar. O mercado, em verdade, não é uma instituição apartada do 

Estado, mas é também uma instituição jurídica, que nasce graças a determinadas reformas 

institucionais, operando com fundamento em normas jurídicas que o regulam, limitam-no, 

conformam-no82. É à serviço da apropriação burguesa do Estado que se põe o Direito - 

engendrando formas jurídicas como o mercado – incialmente regulando a vida economia da 

nação para atender a necessidades ditadas pela dinâmica mercantilista, posteriormente 

fazendo-o para assegurar o laissez faire e, em seguida, atuando para prover a proteção social 

                                                        
81 GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 18ª Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2017. P. 13-19. 
82 IRTI, Natalino. Op. Cit. GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e 

crítica). 18ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. P. 27. 
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que passa a se fazer necessária para garantir a defesa e preservação do sistema 83 . A 

Constituição Econômica, portanto, é elemento que se percebe desde os primórdios do 

constitucionalismo moderno, e a presença de elementos de atuação positiva do Estado 

orientados para a promoção de proteção social é apenas uma faceta que ilustra a evolução do 

sistema social como um todo. 

No desempenho de seu novo papel, o Estado, ao atuar como agente de implementação 

de políticas públicas, enriquece suas funções de integração, de modernização e de legitimação 

capitalista, e não se traduz em uma atuação orientada à substituição do sistema capitalista, 

mas justamente a fim de impedir tal substituição. Desse modo, deve-se concluir que as 

constituições vão se amoldando ao longo do tempo às transformações que ocorrem na própria 

ideologia social, orientada pela dinâmica das relações de produção no seio da sociedade 

capitalista, e da mesma forma que uma constituição de modelo liberal clássico se impõe como 

juridicamente exigível, deve-se encarar a constituição dirigente também como vinculativa. A 

constituição que estabelece um modelo de bem-estar econômico, que programa a busca do 

desenvolvimento social, não pode ser ignorada pelos poderes públicos, cuja vinculação pelas 

definições constitucionais de caráter conformador e impositivo se faz evidente. 

 

2.1.2 – O Estado como agente indutor do processo de desenvolvimento. 

 

Falamos de Constituição Econômica e Constituição Dirigente, mas é preciso entender 

do que se trata e quais são seus objetos. A identificação de seus objetos pode ser encontrada 

quando se estuda a teoria do Estado contemporânea, especialmente analisando o Estado como 

promotor do desenvolvimento. Já tivemos a oportunidade de expor - e no terceiro capítulo o 

faremos ainda mais detidamente - a desconexão com a realidade das concepções que pugnam 

por separar Estado e Sociedade, especialmente Estado e Economia, sendo na verdade tais 

composições elementos de uma mesma totalidade. O Estado é produto da sociedade, 

instrumento das contradições sociais, e só se explica como fase histórica, à luz do 

desenvolvimento da sociedade e dos antagonismos que se dão na complexidade das relações 

sociais. Com o ocaso da visão estática da economia, ligada à ideologia econômica liberal 

clássica, cresce a preocupação em torno da necessidade de se promover por distintos meios o 

desenvolvimento. Esta transformação haverá de identificar no poder público um agente 

central para a condução do processo econômico. 

                                                        
83 GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 18ª Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2017. P. 27-29. 
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O tema do desenvolvimento no Brasil ganhou proeminência com as formulações de 

política de desenvolvimento nacional elaboradas no âmbito da Comissão Econômica para a 

América Latina – CEPAL, com especial influência entre 1949 e 1964, fornecendo 

fundamentação científica para a tradição intervencionista e industrialista existente no país 

desde 1930. Importante destacar que o modelo cepalino parte de uma interpretação autêntica 

da realidade de subdesenvolvimento latino-americana, não estando limitada a copiar modelos 

externos. O que se entende por esta visão é que as principais causas do subdesenvolvimento 

estão relacionadas às condições estruturais, à inserção periférica das economias dos países 

latino americanos no âmbito mundial, buscando entender estas estruturas por uma perspectiva 

histórica e assim encontrar as soluções originais que efetivamente se prestem a viabilizar o 

alcance de uma posição de desenvolvimento. Ligada a esta concepção, por exemplo, está a 

ideia de deterioração dos termos de troca, como tendência de longo prazo inerente ao 

intercâmbio entre os produtos primários mais baratos da periferia e os produtos mais caros do 

centro desenvolvido, sendo resultado desta circunstância a diferenciação dos níveis de 

renda84. 

Diante deste cenário, o que a CEPAL propõe é que a superação do desenvolvimento não 

há de acontecer como um processo de evolução natural, mas apenas por meio de uma política 

deliberada e de longo prazo, com decidida participação por parte do Estado. Não se trata de 

mirar um horizonte para a superação do mercado pelo Estado, mas ter o ente público como 

agente econômico voltado à promoção do desenvolvimento, atuando nos campos em que não 

se mostra interesse da iniciativa privada e, além disso, também onde ela tende a reproduzir 

externalidades negativas. Portanto, sendo o desenvolvimento condição necessária para o bem-

estar social e constatada a inaptidão do mercado para alcança-lo em sua livre reprodução, 

deve ser o Estado seu principal promotor, atuando de modo a ampliar suas funções e 

readequar seus órgãos e estrutura. A análise do caso latino-americano, especialmente do caso 

brasileiro, como fazemos na oportunidade desta pesquisa, revela que o processo de 

desenvolvimento se funda em decisões políticas que deflagram as reformas e atuações 

necessárias para a superação da condição periférica, sendo esta a expressão do Estado 

desenvolvimentista na periferia do capitalismo85. 

Ganha relevo, portanto, compreender quais são as formas de atuação do Estado em 

relação ao processo econômico que caracterizam o estado promotor do desenvolvimento. 

                                                        
84 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição 

de 1988. 1ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 45-52. 
85 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição 

de 1988. 1ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 45-52. 
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Neste sentido, Eros Grau se refere a três modalidades de intervenção estatal no domínio 

econômico, sendo elas a intervenção por absorção ou participação, intervenção por direção e 

intervenção por indução86. Quando atua por absorção o ente público assume integralmente o 

controle dos meios de produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em 

sentido estrito, criando um regime de monopólio. Sendo a atuação por participação o controle 

se dá apenas em parcela dos meios de produção, quando atua como mais um agente em 

regime de competição. Nos casos de intervenção por indução ou direção, o Estado atua na 

postura de regulador, exercendo pressão sobre os agentes econômicos por diversos meios 

indiretos a fim de obter resultados que conduzam ao bem-estar geral, dissipando eventuais 

externalidades indesejadas. É também forma de atuação na atividade econômica, quando 

considerada em sentido amplo, a prestação de serviços públicos87. 

Aqui não temos espaço e propósito de dissecar as características de cada tipo de 

intervenção, as normas que as disciplinam e as instituições para este propósito montadas. A 

fim de seguir na análise do que se pode entender como um Estado promotor do 

desenvolvimento cabe destacar as posturas de atuação como agente direto e como regulador. 

Para exercer a função de regulação, por indução ou direção, vários instrumentos podem ser 

manejados, como tributação indireta, normas que disciplinem determinadas atividades, 

reformas microeconômicas que facilitem investimentos privados, dentre outros tantos. Como 

agente econômico, o Estado exerce diretamente, em regime de monopólio ou de competição, 

a atividade econômica em sentido estrito. Nos casos de monopólio, em geral, o que se busca é 

resguardar algum setor econômico estratégico, como setores energéticos ou de exploração 

mineral, por exemplo. Atuando em regime de competição é franqueada ao Estado o exercício 

de atividade econômica ao lado dos agentes privados, como é o exemplo de bancos públicos, 

no caso brasileiro. Não obstante, chama atenção uma forma de atuação que pode ser 

identificada como transversal na classificação acima destacada, que é o investimento público. 

O investimento público no Brasil é classificado, na forma do art. 12 da Lei nº 4.320/64, 

como despesa de capital. A norma disciplina os investimentos como as dotações para o 

                                                        
86 Vale lembrar a crítica do autor que expusemos e concordamos quando à expressão “intervenção”, sendo 

importante deixar bem vincado que não a utilizamos como dedução de que se possa vislumbrar a hipótese de 

separação ontológica entre Estado, Economia e Sociedade. O autor esclarece, no entanto, que utiliza a expressão 
intervenção conotando atuação estatal no campo da atividade econômica em sentido estrito, aquela em 
que atuam primordialmente os entes privados, e atuação estatal pode ser referida como a ação do Estado 

no campo da atividade econômica em sentido amplo, que abrange também os serviços públicos. GRAU, Eros. A 

ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 18ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2017. P. 

87-89. 
87 GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 18ª Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2017. P. 141-144. 
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planejamento e a execução de obras, programas especiais de trabalho, aquisições de bens 

móveis e imóveis e constituição ou aumento do capital de empresas. No mesmo dispositivo 

legal o que se nota é diferenciação entre despesas correntes e despesas de capital, de modo 

que o investimento público é encarado como o capital investido pelo Estado e não está ao 

custeio corrente da máquina pública. Os investimentos são, portanto, as inversões financeiras 

de que o Estado lança mão a fim de produzir efeitos econômicos virtuosos para o ciclo 

econômico, e pela descrição legal, podem ser compreendidos como transversais porque tanto 

podem ser vertidos a dar suporte à prestação de serviço público (atividade econômico em 

sentido amplo), como nos casos de atuação direta, com aumento do capital de empresas, por 

exemplo. Há ainda que se considerar a aplicação de investimentos públicos como atuação por 

indução, no caso de transferências de capital, como dispõe o art. 12, § 6º, ao se destinar 

dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou 

privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, 

constituindo essas transferências auxílios ou contribuições. 

O investimento público, portanto, é despesa discricionária, depende dos propósitos do 

ente público e da disponibilidade orçamentária. No que tange à disponibilidade orçamentária, 

já tivemos a oportunidade de tratar, no primeiro capítulo, das regras fiscais e da forma como 

estas condicionam o cenário de escassez. Quanto à conveniência de se lançar mão de 

investimento público, diversas são as necessidades que podem ser apreciadas. Além de 

demandas comuns como incremento de serviços públicos, construção de obras públicas, 

dentre outras, cabe trazer a discussão acerca do papel do Estado no nível de investimento 

geral na economia. Neste sentido é que cabe resgatar o alerta de Keynes, quando expôs em 

seu The End of Laissez-Faire o argumento de que “o importante para o governo não é fazer 

coisas que os indivíduos já estão fazendo, e fazê-las um pouco melhor ou um pouco pior, mas 

fazer aquelas coisas que no momento não são feitas de forma alguma”88. O Estado promotor 

do desenvolvimento é o Estado que atua na ordem econômica aportando recursos, realizando 

grandes inversões financeiras que em geral não interessam ao setor privado, a fim de 

promover crescimento e distribuição de renda, geração de emprego e arquitetar uma boa 

estrutura de apropriação dos excedentes a fim de promover o bem-estar coletivo. 

Mariana Mazzucato explica que são antigas as discussões sobre as possibilidades de o 

Estado promover desestímulo ao investimento privado ao atuar deste modo, criando uma 

visão estreita a respeito do que é o Estado e de quais são as opções políticas aceitáveis. Mais 
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recentemente, no entanto, o debate tem sido posicionado na perspectiva de entender como o 

investimento público pode ser feito de modo a elevar o “espírito animal” do empresariado, a 

fim de fazer com que pare de acumular dinheiro e o gaste em novas áreas pioneiras, sendo 

necessário construir uma teoria do papel do Estado na formação e criação de mercados, 

destacando a maneira como o mercado em si foi desde o início fortemente moldado pelas 

ações do Estado 89 . A autora rebate ainda as críticas generalizadas que costumam ser 

apontadas ao aumento de gastos públicos, quando se aponta para a formação de um Estado 

perdulário, destacando que existem nuances que devem ser apreciadas em cada caso e, ao fim, 

o que importa não é o tamanho agregado do setor público, mas no que ele está gastando, se 

com investimentos adequados ou com gastos orientados à manutenção de estruturas 

regressivas e/ou garantias de privilégios de elites acostumadas às benesses do poder90.  

A ideia central de Mazzucato é a de que apenas o Estado é capaz de realizar o 

investimento de alto risco e longo prazo necessário a produzir inovação e alto valor agregado, 

e cita, dentre tantos exemplos, os casos de investimentos de alto risco do Estado Americano 

no desenvolvimento das tecnologias necessárias para a criação do Iphone, deixando evidente 

que o sucesso comercial da Apple não seria possível sem que o investimento público tivesse 

sido feito nas pesquisas que levaram a criação das tecnologias que foram utilizadas no 

produto 91 . Os investimentos públicos ganham importância tanto para produzir bens 

econômicos como inovações tecnológicas, como também para orientar o sistema econômico 

de modo a alavancar os investimentos privados, evitando a redução do horizonte empresarial 

e a busca de lucro fácil e sem riscos no sistema financeiro. Ademais, destaca ainda a 

necessidade de se compreender melhor quais são os reais riscos que o setor privado tem 

assumido, de modo a se questionar os níveis das taxas de juros que se cobram e as 

possibilidades de taxação daqueles que aproveitam comercialmente os bens produzidos a 

custos de investimentos públicos.  

As colocações de Mazzucato ilustram o plexo de atividades que um Estado promotor do 

desenvolvimento pode e deve praticar a fim de obter os níveis de bem-estar necessários para 

garantir vida digna à população. A complexidade das relações sociais e os comprovados 

efeitos deletérios que o processo natural de produção capitalista pode provocar reivindicam 

uma diversidade considerável de formas de atuação estatal para garantir a virtuosidade dos 
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ciclos econômicos, a fim de promover não apenas crescimento estritamente, mas crescimento 

com um bom nível de emprego e renda para a população, seja atuando e investindo 

diretamente, seja lançando mãos de instrumentos e reformas institucionais que induzam e 

dirijam a economia de modo a desviar o capital de sua vocação de acumulação para uma 

vocação mais distributiva. A atuação dirigente do Estado orientada para a garantia de níveis 

gerais de bem-estar, portanto, aproxima e mesmo identifica a busca do desenvolvimento com 

o objetivo inicial e mais comumente reconhecido para o qual fora o Estado moderno 

engendrado na forma como o conhecemos, qual seja, a garantia da liberdade. 

 

2.1.3 – O desenvolvimento como liberdade e o risco do comedimento fiscal. 

 

A liberdade é tema central na formação do Estado moderno. As passagens do medievo 

para a modernidade se dão em contexto de forte influência exercida pelas teorias do contrato 

social, capitaneadas por figuras proeminentes como Thomas Hobbes, Jean Jacques Rosseau e 

John Locke. Com relação à tradição contratualista, Bobbio destaca, para além da concepção 

antropológica relacionada ao homem e sua condição no estado de natureza, a perspectiva de 

que o dito contrato social se caracteriza como um instrumento de ação política capaz de 

limitar o poder daquele que detém as prerrogativas de sua utilização92. O movimento da 

burguesia na luta contra o absolutismo tinha como tema central a busca pela liberdade, 

especialmente a liberdade econômica, de modo que para romper as barreiras impostas pelo 

poder absoluto era preciso constranger o poder a se alinhar a uma perspectiva racional, a fim 

de que as barreiras autocráticas pudessem ser derrubadas com fundamento na racionalidade, 

em substituição à lógica de poder absoluto de origem divina.  

John Locke, um dos mais proeminentes contratualistas liberais de todos os tempos, 

premido historicamente da necessidade de justificar a resistência aos abusos do governo 

absolutista, ressalta que o grande objetivo da união dos homens em comunidades, sob o pálio 

de um governo, é a preservação da propriedade. Locke sustentava que o homem renunciara à 

liberdade total do estado de natureza a fim de preservar a liberdade de construir a propriedade 

por meio do trabalho, de modo que ao governo cabe garantir a propriedade a fim de que os 

homens possam ser livres para constituí-la, do que se dessume que liberdade é propriedade. O 

governo civil existe apenas para garantir os direitos inalienáveis do homem à vida, liberdade e 
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propriedade, e deve limitar-se a atuar apenas na proteção destes direitos, sendo a proteção à 

propriedade o elemento fundamental para se garantir o direito à liberdade93. 

Rousseau foi também figura proeminente na tradição contratualista, mas trouxe uma 

perspectiva diferente para caracterizar a liberdade no paradigma do contrato social. Para 

Rousseau, um povo só será livre quando tiver todas as condições de elaborar suas leis num 

clima de igualdade, de tal modo que a obediência a essas mesmas leis signifique uma 

submissão à deliberação de si mesmo e de cada cidadão, como partes do poder soberano. Tal 

submissão se dá em relação à vontade geral, e não à vontade de um indivíduo em particular. O 

Estado, portanto, deve garantir a prevalência da vontade geral, sendo esta a forma de 

assegurar a liberdade dos indivíduos por meio da participação na formação da vontade geral. 

O Estado social, tendo como bastião a vontade geral, funciona porque ela se constitui pela 

soma de todas as vontades particulares, de modo que as leis emanam deste corpo e serão 

estatuídas quando todos estiverem em comum acordo. 

A diferença na perspectiva contratual de Rousseau em relação a Locke chama atenção 

pela preocupação do primeiro em estabelecer uma aproximação com o elemento da justiça. 

Ou seja, não apenas para garantir a propriedade deveria existir o governo, mas 

primordialmente para reproduzir aquilo que seria a vontade geral dos indivíduos a fim de que 

se possa extirpar as injustiças sociais intrínsecas ao estado de natureza, sendo esta a maneira 

manter erguido o pacto social. Na teoria política contemporânea chamam atenção as 

perspectivas do modelo construtivista procedimental de justiça como equidade desenvolvido 

por John Rawls e, por outro lado, a ideia de desenvolvimento como liberdade que Amartya 

Sen desenvolveu ao enfrentar questões de cunho ético e moral em suas análises econômicas. 

É o próprio Amartya Sen quem deixa evidente a diferença de sua teoria de justiça em 

relação às teorias que priorizam a liberdade formal, como é o caso da ideia de justiça em 

Rawls e, até mesmo, no libertarianismo inflexível de Nozik. A formulação dessa prioridade 

em Rawls, apesar de moderada, acolhe a concepção inicial de que amplas classes de direitos 

relacionados a liberdades formais, como proteção à propriedade, têm precedência política 

quase total sobre a promoção de objetivos sociais94. Para Rawls, no entanto, a garantia da 

prioridade destas liberdades formais apenas seria sustentável em um pacto social justo, 

caracterizado como aquele em que cada pessoa deva ter um direito igual ao sistema mais 

extenso de iguais liberdades fundamentais que seja compatível com um sistema similar de 
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liberdades para as outras pessoas e, ainda, as desigualdades sociais e econômicas devem estar 

dispostas de tal modo que se estabeleçam em benefício de todos e estejam vinculadas a cargos 

e posições acessíveis a todos95. 

Ao tempo em que se aproxima de Rawls, Amartya Sen propõe uma abordagem 

alternativa, criticando a concepção de que acesso a bens primários como instrumento para 

garantir a liberdade e a justiça no pacto social, considerando a necessidade de abordar as 

condições fáticas de instrumentalização desses bens primários por parte dos indivíduos. Sen 

procura demonstrar, portanto, que se o objetivo é concentrar-se na oportunidade real de o 

indivíduo promover seus objetivos, como ressaltou Rawls, então será preciso levar em conta 

não apenas os bens primários que as pessoas possuem, mas também as características pessoais 

relevantes que governam a conversão de bens primários na capacidade de a pessoas 

promoverem seus objetivos. Por exemplo, uma pessoa fisicamente incapacitada pode possuir 

uma cesta de bens primários maior e ainda assim ter menos chance de levar uma vida normal 

do que um indivíduo fisicamente capaz com menos recursos primários96. 

Além das limitações naturais, a relação instrumental entre a baixa renda e a baixa 

capacidade é variável entre comunidades e até mesmo entre famílias e indivíduos, o que afeta 

a capacidade das pessoas para atingir suas realizações pessoais. Uma tal situação é importante 

quando se examina e avalia a ação pública destinada a reduzir a desigualdade ou a pobreza. 

Ganha relevo também analisar as desigualdades de gênero, como nos casos citados pelo autor 

de desvantagem feminina na composição familiar em virtude do aborto seletivo por sexo que 

se difundiu na China com o progresso tecnológico. O que o autor traz como apontamento para 

esta circunstância é a necessidade de se abandonar a ideia de garantir apenas os bens 

primários para um modelo de participação social, em que a liberdade se consolida também 

pela concretização da discussão pública na formulação dos aspectos de justiça que devem 

permear e consolidar o contrato social97. 

Avançando em sua análise o autor indiano relembra que o argumento mais imediato em 

favor de um mercado livre, operando sem intervenção estatal, baseia-se na importância da 

própria liberdade. Ressalta, no entanto, que não se pode perder de vista a complementariedade 

entre as mais diversas liberdades, e não apenas a liberdade de mercado. Sen pontua que 

existem muitas pessoas cujos interesses são bem atendidos por um funcionamento 

desimpedido do mercado, porém também há grupos cujos interesses estabelecidos podem ser 
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prejudicados por este funcionamento98. Assim se faz necessário um exame crítico do papel 

dos mercados, de modo a se avaliar as possibilidades reais, dando atenção apropriada às 

circunstâncias contingentes que podem ser relevantes na avaliação de todos os resultados do 

incentivo aos mercados ou da restrição de seu funcionamento. Diante deste desafio de 

empreender uma avaliação crítica chegamos à constatação de que o mecanismo de mercado 

não possui aptidão para produzir bens públicos, mas sim bens privados. A consequência da 

constatação deste cenário é que o Estado emerge como a instituição que deve atuar a fim de 

produzir diretamente e orientar o sistema para a produção de bens públicos99. 

Embora tais considerações forneçam boas justificativas para gastos públicos nas áreas 

de desenvolvimento e mudança social, a preocupação com a questão fiscal, o medo de déficits 

orçamentários e da inflação tendem a permear as discussões contemporâneas e impor severas 

restrições a estes gastos necessários à produção de bens públicos. O argumento em favor do 

comedimento financeiro (que nós temos chamado aqui de austeridade fiscal) fundamenta-se, 

em grande medida, na concepção de que a estabilidade de preços é importante e que ela pode 

ser seriamente ameaçada por uma eventual irresponsabilidade fiscal. No entanto, estas 

concepções costumam estar atreladas a uma concepção de responsabilidade fiscal superada 

pela literatura econômica contemporânea, que reconhece a possiblidade de administração de 

déficits fiscais, com equilíbrio na trajetória de endividamento, como uma política comum 

utilizada pelos Estados. O importante, portanto, é não perder de vista qual é realmente a 

exigência da austeridade fiscal, distinguindo-a do que, em verdade, pode se apresentar como 

um radicalismo fiscal antidéficit que não se preocupa com os custos sociais que impõe. É 

preciso questionar se faz sentido dar prioridade absoluta a um radicalismo na causa da 

estabilidade de preços enquanto se toleram, por exemplo, altas taxas de desemprego, dentre 

outras mazelas sociais, interpretando a necessidade de comedimento fiscal sempre à luz dos 

objetivos da política pública100. 

Parece evidente que a liberdade não se faz presente quando se tem um quadro de 

garantias de posturas estatais meramente negativas. Na linguagem do Direito do Estado 

moderno a conotação de liberdade como garantia da propriedade, livre expressão do 

pensamento e livre trânsito foi proeminente, mas é possível afirmar que está superada quando 

limitada apenas a estes aspectos. Em todos os espectros ideológicos que possamos abordar 

hodiernamente, ou mesmo quando nos limitemos à ideologia liberal em seus mais variados 
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matizes, é consenso de que não se pode falar em liberdade sem ter em vista uma mínima 

preocupação com garantia de bens primários e algum nível de igualdade. A liberdade como 

desenvolvimento de Amartya Sen é uma boa representação desta preocupação na teoria 

liberal.  

A garantia de bens primários e condições mínimas de uma existência digna e o alcance 

de algum nível adequado de igualdade é o mote principal da afirmação de direitos humanos 

como objetivo de uma ordem internacional que emergiu no cenário pós-guerra, tendo como 

documento representativo a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, onde se 

encontra bem vincada a preocupação social com a realização de condições materiais dignas 

para os indivíduos, sem o qual não se pode sequer falar em direitos humanos. Consolidada a 

legitimação e fundamentação dos direitos sociais como direitos humanos e como direitos 

fundamentais em cada Constituição, o grande desafio que se coloca é como garantir a 

efetivação destes direitos, e para isso é fundamental investigar as instituições que consolidam 

a administração dos recursos públicos e viabilizam os níveis de investimentos necessários. 

 

2.2 – A especificidade histórica dos direitos fundamentais e a natureza da Constituição. 

 

Os direitos humanos consagrados no plano internacional e os direitos fundamentais 

consolidados no âmbito das Constituições são reconhecidos como avanço civilizatório e 

trazem consigo uma consagrada fundamentação, baseada em todo o arcabouço histórico, 

científico e ideológico de que já tratamos acima. No entanto, é bem verdade que não se 

encontra suporte para afirmar que tais direitos sejam direitos naturais do homem, no sentido 

de que tenham sido sempre inerentes à condição humana e possuam uma fundamentação 

absoluta. A caraterística histórica de tais direitos revela que estamos a tratar de um processo 

de afirmação que se processa ao longo do tempo, em que são importantes as razões que 

legitimam sua existência, a necessidade de enfrentar os desafios para sua efetivação e 

horizonte que se descortina para a progressiva conquista de outros direitos que hão de se fazer 

necessários.  

 

2.2.1 – A historicidade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais: entre legitimação e 

afirmação.  

 

Sobre os fundamentos dos direitos do homem, Norberto Bobbio já alertava para o 

problema identificado de uma maneira geral no jusnaturalismo quanto à possibilidade e 
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conveniência de se defender uma fundamentação absoluta, um plexo de razões que sustentem 

de modo inatacável a existência de tais direitos. O proeminente autor italiano revela sua 

preocupação com a ilusão de que a busca do fundamento absoluto nos levaria a encontrar um 

argumento irresistível, ao qual ninguém poderia recursar a adesão. Por uma perspectiva 

histórica, o que parece fundamental numa época e numa determinada civilização não é 

fundamental em outras épocas e em outras culturas. Podemos pensar, neste sentido, no direito 

ao voto feminino, conquistado por meio de luta política e que, em muitas culturas sequer é 

aceito atualmente. Não se revela possível ou mesmo conveniente atribuir um fundamento 

absoluto a direitos historicamente relativos e, ademais, não há porque temer o relativismo, 

dado que a pluralidade de concepções religiosas e morais é um fato histórico, também ele 

sujeito a modificações, sendo assim esse mesmo relativismo o mais forte argumento em favor 

de alguns direitos dos mais celebrados, como a liberdade de religião e de expressão do 

pensamento101. 

Não se desconhece a crítica elaborada a esta concepção por correntes jusnaturalistas. 

Arnaldo Vasconcelos destaca a doutrina de Bobbio pontuando que não pode ser confundida 

com o propósito de pureza jurídica kelseniana, na medida em que incorpora a noção 

sociológica do Direito como realização prática. Para Bobbio, segundo Arnaldo Vasconcelos, a 

concepção de justiça é qualidade da norma jurídica, e não uma característica necessária, ponto 

em que aponta a divergência, por entender que apenas identificando a justiça é que se atinge a 

totalidade do Direito102. A divergência descamba, ao fim, novamente para o problema da 

fundamentação absoluta enfrentado por Bobbio, quanto pontua as dificuldades de conformar 

um Direito que tem a justiça de uma fundamentação absoluta como sua característica 

inarredável com o pluralismo natural da sociedade e as descontinuidades históricas que 

podemos identificar no presente e no passado. 

Ainda a esse respeito Bobbio chama atenção para outro perigo de considerar a hipótese 

da fundamentação absoluta, que é a antinomia que se identifica entre direitos invocados pelas 

mesmas pessoas, o que é possível perceber em todas as declarações recentes dos direitos do 

homem, especialmente os conflitos que se possam estabelecer entre as implementações de 

direitos de liberdade negativa e direitos sociais, que implicam exercício de poder do Estado. 

Basta pensar nos empecilhos colocados ao progresso da legislação social pela teoria 

jusnaturalista do fundamento absoluta da propriedade, que impôs forte resistência contra a 
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introdução dos direitos sociais em nome do fundamento absoluta dos direitos de liberdade. O 

que se vê é que o fundamento absoluto, por vezes, é utilizado como pretexto para defender 

posições conservadoras103. Assim é que se pode concluir que a especificidade histórica dos 

direitos fundamentais é não apenas o caminho possível dada a impossibilidade de se afirmar 

um fundamento e um conteúdo absoluto, como é também conveniente, por permitir a gradual 

progressividade a tais direitos. 

Não sendo absolutos em seu conteúdo e sequer passíveis de se identificar com uma 

fundamentação absoluta, há que se atentar para o fato de que os direitos fundamentais se 

caracterizam por sua especificidade histórica. O recurso histórico revela-se salutar a fim de 

tornar compreensível sua gênese, desenvolvimento e conteúdo. A historicidade como 

característica dos direitos humanos e dos direitos fundamentais explica a forma como sua 

evolução ocorre em contexto de lutas sociais em face de novas facetas de poder que se 

revelam ao longo do tempo104. Exemplo da historicidade como característica é a forma como 

alguns destes direitos vão sendo dispostos em constituições e declarações universais ao longo 

do tempo, como produto consensual das lutas sociais travadas contra as formas de exercício 

de poder e administração da propriedade e dos excedentes de capital. 

Não obstante a impossibilidade da fundamentação absoluta, a quadra histórica atual e as 

questões de que tratamos anteriormente quanto à necessidade de garantir bens primários e 

atuar para conter as externalidades negativas oriundas do livre trânsito do capital nos 

possibilitam concluir que o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, 

não é tanto o de justifica-los, mas o de protege-los, sendo um problema muito mais político do 

que filosófico. Em verdade, não se trata de identificar quais e quantos são os direitos do 

homem, qual é sua natureza e seu fundamento, se são naturais ou históricos, absolutos ou 

relativos, mas sim qual é o modo mais adequado para garanti-los, a fim de impedir que sejam 

continuamente violados e ignorados105.  

Ainda na esteira da doutrina de Bobbio, cabe resgatar o desafio por ele lançado: ler a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e olhar em torno de si106. A discussão sobre os 

direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais, que demandam atuação direta e 

positiva do Estado, deve levar em conta a realidade das condições materiais, sob pena de 
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tornar-se estéril. Para além da fundamentação, é preciso investigar as estruturas jurídicas que, 

na prática, administram as relações de poder e os recursos necessários para realização de tais 

direitos. Assim é que a dogmática jurídica acerca dos direitos fundamentais não pode ficar 

presa a um academicismo abstrato, meramente silogístico, que desconsidere a vivência 

constitucional e os graus de realização dos preceitos normativos constitucionais. A fim de 

avaliar o estado atual da doutrina constitucional no Brasil, em confronto com os desafios da 

vivência constitucional, cabe abordar o tema nas linhas seguintes. 

 

2.2.2 – A hermenêutica dos direitos sociais e os desafios da vivência constitucional. 

 

Na teoria dos direitos fundamentais já se discutiu muito se os direitos sociais e direitos a 

uma prestação se encaixam nessa categoria constitucional. No Brasil o debate sobre a 

efetivação destes direitos ganhou importante relevo no período pós-Constituição de 1988. A 

CF/88 trouxe extensa enumeração dos direitos sociais nos arts. 6º e 7º, incluindo-os na Seção 

intitulada “Direitos Fundamentais”, sendo a primeira de nossas Constituições a prever um 

título específico para os chamados direitos e garantias fundamentais, englobando direitos 

sociais básicos e de caráter mais geral107. Não obstante um período inicial em que prevaleceu 

nossa tradição juspositivista, a partir da década de 1990 a doutrina modificou-se radicalmente, 

abandonando o positivismo sociológico e adotando a visão principiológica, na trilha das 

mudanças trazidas pelo que se convencionou chamar de neoconstitucionalismo. Os direitos 

sociais então passam a ser analisados não apenas por um aspecto positivista, mas tendo em 

consideração o conteúdo principiológico das normas que dispõem sobre estes direitos108. 

 Partindo do pressuposto de que os direitos sociais são reconhecidos como direitos 

fundamentais, tal como direitos de primeira dimensão como propriedade, direito à vida, 

liberdade de expressão, a discussão situa-se na forma como se deve fazer aplicar tais direitos. 

Cabe lembrar a disposição contida no art. 5º, § 1º, no sentido de que as normas definidoras 

dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Quando se fala em 

aplicação imediata do direito à liberdade de expressão, por exemplo, o que se tem é que a 

garantia de expressar a opinião livremente depende de postura negativa do Estado ou, 

eventualmente, exercício de repressão contra particular que atue no sentido de inibir a livre 

expressão do pensamento. No entanto, quanto se trata de direitos sociais como direitos a uma 

                                                        
107 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 6. 

Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 593. 
108 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e a reserva do possível. Em Diálogos 
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prestação, entra em cena a questão da escassez dos recursos e o debate toma contornos mais 

complexos. 

 Desse modo, ao passo que se pode sustentar a aplicabilidade imediata dos direitos 

sociais, não se pode olvidar a existência de limites fáticos e jurídicos para sua implementação 

e definição de seu conteúdo. Revela-se problema de especial delicadeza, portanto, sondar a 

possibilidade de exigibilidade dos direitos sociais por intermédio do Poder Judiciário. Nesta 

hipótese, cabe conjecturar a possibilidade buscar a efetivação da dimensão objetiva dos 

direitos sociais como direitos fundamentais, e também a perseguição da efetivação de tais 

direitos em sua perspectiva subjetiva. Quanto à perspectiva objetiva, podemos cogitar da 

hipótese de o Judiciário analisar atos normativos e aspectos institucionais que estejam 

relacionados às garantias institucionais para efetivação de tais direitos, como normas fiscais 

que garantem limites mínimos de aplicação de recursos em saúde e educação. No que tange à 

dimensão subjetiva, cabe perquirir a possibilidade de o Judiciário garantir a prestação de 

direitos sociais como direitos subjetivos, tutela prestada individualmente a determinada 

pessoa. 

Quanto a estes aspectos, o ponto mais polêmico em termos de exigibilidade dos direitos 

sociais como direitos subjetivos (dimensão subjetiva) e fundamento para o controle 

jurisdicional de políticas públicas (dimensão objetiva) diz respeito à assim chamada reserva 

do possível, que impõe os limites decorrentes da escassez como barreira para a efetivação de 

tais direitos pela via jurisdicional. Neste contexto, parte da doutrina argumenta que, estando 

em causa a opção quanto à afetação de recursos públicos no contexto da conjuntura 

socioeconômica geral, e diante da ausência ou insuficiência de critérios pré-estabelecidos pela 

Constituição, o exercício dessa competência caberia ao Legislador, e não ao Judiciário, sendo 

o problema, em verdade, um problema de competência constitucional. Não obstante, há forte 

sustentação doutrinária, na esteira das concepções principiológicas e neoconstitucionais, no 

sentido de se entender os direitos sociais como abertos à ponderação e aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o que abre flanco para que o Poder Judiciário possa, em 

concreto, rever atos de outros poderes a fim de garantir prestações pleiteadas subjetivamente, 

ou até mesmo pela dimensão objetiva de tais direitos. Assim, o que importaria seria enfatizar 

que os direitos sociais, como quaisquer direitos, não são absolutos e submetem-se a um 

sistema de limites, no âmbito do qual a reserva do possível assume lugar de destaque.109.  
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Por outro lado, ganha relevo também a teoria dos limites dos limites, que também 

seguindo a via da ponderação ressalta a importância de se garantir, em face da reserva do 

possível, o mínimo existencial para a assegurar a dignidade da pessoa humana. Ricardo Lobo 

Torres destaca que no Brasil as teorias que fundamentam o mínimo existencial foram 

recepcionadas pela doutrina constitucional pátria 110 . Diante dos desafios decorrentes da 

escassez de recursos, a barreira da reserva do possível é imposta aos intentos de concretização 

dos direitos sociais prestacionais. O mínimo existencial, portanto, legitima-se como última 

reserva da dignidade da pessoa humana quando posta no jogo de ponderação 111 . Alexy 

sustenta, inclusive, que a força do princípio da competência orçamentária do legislador não é 

ilimitada, não é um princípio absoluto112.  Desse modo, nas situações em que o argumento da 

reserva do possível encontrar óbice no valor maior da vida e da dignidade da pessoa humana, 

haverá de prevalecer o mínimo existencial, admitido como um direito subjetivo prima facie. 

Como dito acima, esse cenário na intepretação dos direitos sociais é reflexo das 

transformações ocorridas de uma maneira geral na interpretação constitucional, quando se 

percebe a evolução de um formalismo legalista para o chamado pós-positivismo. A tradição 

juspositivista foi largamente desenvolvida desde a elaboração dos métodos interpretativos 

clássicos de Savigny até as teorias de Kelsen e Herbert Hart, passando pelas escolas da 

jurisprudência dos interesses na Alemanha dentre outras. Houve no Século XX, no entanto, 

profundas transformações, provocadas tanto pelo que se chamou de giro linguístico como pela 

nova filosofia política. Enquanto o chamado giro linguístico provocou uma mudança profunda 

na maneira como se concebe o conhecimento, envolvendo uma ruptura com o modelo 

cartesiano de separação entre sujeito e objeto, a filosofia política traz uma profunda reconexão 

de ética e direito, ressurgindo o interesse na formulação de princípios abstratos de justiça, 

passando a intepretação jurídica a estar mais permeável à argumentação de moralidade 

pública113. 

A interpretação constitucional então se vê fortemente influenciada pela reconexão entre 

direito e moral, de modo que há um resgate da preocupação com a justiça, sem que tenhamos, 

no entanto, o abandono do programa da norma, dos limites interpretativos contidos no texto 

da norma. Assim é que se vê a preocupação com a justiça social invadir a esfera de 
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interpretação constitucional no que tange à efetivação dos direitos sociais, deslocando o 

debate da concepção meramente formalista da subsunção, para oferecer possibilidades no 

âmbito da ponderação. No entanto, a vivência constitucional revela que a tarefa de perseguir a 

concretização dos direitos sociais pela via da jurisdição não tem sido demasiadamente exitosa, 

como reflete a realidade tratada de modo detalhado no primeiro capítulo desta dissertação. 

Nesse sentido Paulo Bonavides destaca que uma linha de eticidade vincula os direitos 

sociais ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o qual lhe serve de regra 

hermenêutica. Urge, portanto, interpretar tais direitos de um modo que se lhes reconheça o 

mesmo quadro de proteção e garantia aberto pelo constituinte em favor dos demais direitos 

fundamentais. Assim, a fim de tonar eficazes os direitos sociais, o Estado precisa ministrar 

duas distintas formas de garantia: a garantia jurídica e a garantia econômica, sendo os fatores 

econômicos objetivos e reais decisivos para essa concretização. Quanto mais desfalcada e 

débil a ordem econômica de um país constitucional, mais vulnerável e frágil nele a proteção 

efetiva dos sobreditos direitos, ostentando mais pragmatismo do que juridicidade 114 . A 

realidade da vivência constitucional, portanto, ganha especial importância para a interpretação 

constitucional e para entender qual é, em verdade, o caráter que assume o documento 

fundamental em sua totalidade, aliando texto e realidade. 

 

2.2.3 – Constituição simbólica e subdesenvolvimento. 

 

É muito influente na teoria constitucional a classificação das constituições quanto à sua 

relação com a realidade do processo de poder em constituições normativas, nominalistas e 

semânticas. As constituições normativas caracterizam-se como aquelas que conduzem 

efetivamente o processo de poder, de tal modo que as relações políticas e os agentes de poder 

ficam sujeitos às suas determinações de conteúdo e ao seu controle procedimental. As 

nominalistas, de modo diverso, não obstante contenham disposições de controle das relações 

políticas, não atingem um ponto satisfatório de ressonância no processo real de poder, o que 

denota insuficiente concretização constitucional. Por fim, as constituições semânticas são 

concebidas como simples reflexos da realidade do processo político, servindo como mero 

instrumento daqueles que detém o poder político, sem atingir o ponto de controle acerca 

destas relações115. Uma classificação assim modulada parece bem-sucedida ao expressar o 
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que realmente importa investigar, que é a complexidade da relação entre constituição 

enquanto ato normativo e a realidade da vivência constitucional. 

E quando se trata de investigar a relação entre norma e realidade, é importante situar o 

problema da concretização das normas constitucionais, que não se confundem com o texto 

constitucional116, de modo que texto e realidade constitucionais encontrem-se em permanente 

relação através da normatividade constitucional obtida no decurso do processo de 

concretização. Os aspectos semânticos e pragmáticos da linguagem jurídica relacionam-se 

mutuamente, de modo que a ambiguidade e a vagueza da linguagem constitucional levam ao 

surgimento de expectativas normativas diferentes e contraditórias perante os textos 

normativos. Somente sob as condições de uma unidade de interesse e concepção de mundo as 

questões constitucionais perderiam sua relevância semântico-pragmática, para se tornarem 

primariamente questões sintáticas, orientadas pelas regras da dedução lógica e subsunção. No 

entanto, tal situação não parece compatível com a complexidade da sociedade moderna. 

Assim é que o procedimento constituinte é apenas um dos processos de filtragem para 

vigência jurídica constitucional, que apenas se completa com a mediação das decisões 

concretizadoras da Constituição117. 

É a partir destas perspectivas que Marcelo Neves formula o seu conceito de 

constitucionalização simbólica. O autor resgata, inicialmente, as três facetas da tipologia da 

legislação simbólica, proposto por Harald Kindermann118, quais sejam: confirmar valores 

sociais; demonstrar a capacidade de ação do Estado; e adiar a solução de conflitos sociais 

através de compromissos dilatórios. Com relação ao caráter de confirmação de valores 

sociais, Neves explica119 que exige-se primariamente do legislador, com muita frequência, 

uma posição acerca dos conflitos sociais em torno dos valores, de como que é comum que a 

“vitória legislativa” sirva como forma de reconhecimento de predominância social acerca de 

uma determinada convicção valorativa defendida por grupos envolvidos no debate, restando 

secundária a eficácia normativa da respetiva lei. Como exemplo, o art. 196 da Constituição 

Federal de 1988 consagra o acesso universal à saúde como dever do Estado brasileiro, 

dispositivo nunca concretizado em sua plenitude. 

                                                        
116 Aqui resgatando a teoria normativo-estruturante de Friedrich Müller, tendo por pressuposto de que do texto 

normativo em si, ao contrário da opinião dominante, não resulta nenhuma normatividade. NEVES, Marcelo. A 

constitucionalização simbólica. 3ª Ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016. P. 91.  
117 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3ª Ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016. P. 86-
90. 
118 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3ª Ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016. P. 33. 
119 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3ª Ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016. P. 33. 
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A legislação simbólica pode ser caracterizada também como uma forma de aumentar a 

confiança da população no Estado. Nesse caso, não se trata de confirmar valores de 

determinados grupos, mas sim de produzir confiança nos sistemas político e jurídico120. O 

legislador elabora diplomas normativos reconhecidos como legislação-álibi quando busca 

atender a algum tipo de pressão social. No entanto, a legislação visa apenas produzir 

confiança e arrefecer os ânimos, sem que tenha nenhuma possibilidade de concretização 

plena. Além de não resolver os problemas sociais que aparentemente se propõe, este tipo de 

legislação simbólica possui um efeito que podemos chamar de anestésicos, posto que causam 

uma ilusão de que os problemas estão sendo resolvidos. De igual modo o simbolismo temos o 

terceiro tipo de legislação simbólica, aquela que assume a fórmula de um compromisso 

dilatório, que adia a solução de conflitos sociais. As divergências postas na disputa política 

são suspensas, há uma trégua, em face de um compromisso assumido que prevê a solução 

para um futuro não definido. Desta vez, a legislação produzida não visa a solucionar o 

conflito, mas aprovada em consenso ela posterga a solução para este conflito121. 

Marcelo Neves salienta, portanto, a expressão da Constituição como acoplamento 

estrutural entre direito e política, esteada na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. A 

clássica concepção de constituição foi forjada na gênese das revoluções burguesas-liberais, 

tendo como modelos iniciais as Constituições Americanas e Francesa. A ideia deste 

constitucionalismo clássico era a limitação do poder estatal. Sucede que as constituições 

contemporâneas parecem denotar uma concepção diversa, assumindo a forma de um 

acoplamento estrutural entre política e direito, no modelo de Luhmann122. Nessa perspectiva, 

a Constituição em sentido moderno revela-se como uma ponte por meio da qual os sistemas 

do direito e da política trocam informações. É por intermédio da Constituição que o direito 

capta as informações do ambiente, especificamente do sistema político, para processá-las na 

sua linguagem, evitando que tais informações mitiguem a autonomia do sistema jurídico.  

Neste sentido Neves ressalta a forma como o problema da constitucionalização 

simbólica tem sido frequentemente encoberto através da deformação do conceito jurídico-

dogmático de normas constitucionais programáticas. As normas programáticas, dessa 

maneira, seriam normas de eficácia limitada, não servindo à regulação imediata de 

determinados interesses, mas estabelecendo a orientação finalística dos órgãos estatais. No 

entanto, o que parece é que não cabe atribuir a falta de concretização normativa de 
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determinados dispositivos constitucionais ao seu caráter programático, mas deve-se, em 

verdade, observar que a vigência destas normas depende da existência de possibilidades 

estruturais para sua realização. Ao passo que em alguns países se percebe a existência de 

tendências estruturais orientadas para a realização dos programas normativos da constituição, 

no caso dos países em que se percebe a constitucionalização simbólica as disposições 

programáticas não encontram ressonância nas tendências presentes nas relações de poder que 

estruturam a realidade constitucional. Além do mais, a rejeição das normas programáticas no 

plano do processo concretizador não resulta apenas da omissão, mas também da própria ação 

estatal123. 

O que fica evidente a partir desta análise é que não há que se confundir o caráter 

programático de determinadas normas constitucionais com uma suposta ausência de 

normatividade de tais dispositivos. A norma constitucional não é meramente o texto 

referendado pelo processo legislativo, mas abrange também o âmbito da norma, a realidade da 

vivência constitucional e seu processo de concretização. O conteúdo programático da 

Constituição deve ser encarado como um comando imperativo, e não apenas um prospecto de 

boas intenções realizáveis na medida do possível, sendo tais condições de possibilidade 

definidas a partir das tergiversações ideológicas daqueles que, na verdade, são contrários ao 

comando constitucional. O desprezo pela normatividade das normas programáticas é 

característica de uma constituição simbólica, em que não se identifica a aptidão para sua 

concretização nas instituições erguidas sob seu pálio. No que tange à realidade brasileira, é 

preciso entender o caráter programático da Constituição, investigando o conteúdo que se pode 

extrair de seu Texto e, além disso, a forma como as estruturas institucionais têm conduzido o 

processo de concretização de seus comandos.  

 

2.3 – O Programa Constitucional de 1988. 

 

O resgate do processo histórico da Constituinte de 1988 é importante para que 

possamos interpretar o significado de seus comandos normativos. É bem verdade que não há 

espaço aqui para uma descrição narrativa dos fatos que envolveram os trabalhos da 

Assembleia, no entanto é importante situar a especificidade histórica do momento que 

atravessava o país a fim de capturar os anseios consagrados no Texto Constitucional. 

Entendendo a natureza da Constituição de 1988 com olhos voltados para a história será 
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possível colocar em perspectiva os problemas enfrentados para sua realização atualmente, 

especialmente as dificuldades impostas pelas regras fiscais que estruturam a política 

econômica e que têm desviado os recursos públicos que seriam necessários para realização do 

desiderato constitucional para fazer frente a despesas públicas regressivas, que reproduzem o 

quadro geral de subdesenvolvimento e desigualdade, como já analisado em linhas anteriores. 

 

2.3.1 – Dirigismo constitucional e compromisso com a transformação social.  

 

A Constituição Federal de 1988 é amplamente reconhecida pelo compromisso que 

firmou com a transformação social. Já em seu art. 1º estão arrolados como fundamento da 

República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O art. 3º, 

por sua vez, estabelece como objetivos fundamentais da República construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; garantir o bem de todos sem 

nenhuma espécie de preconceito. Interpretando tais dispositivos, em cotejo com o art. 170, o 

Supremo Tribunal Federal, inclusive, já teve a oportunidade de reconhecer que a ordem 

econômica na CF, não obstante tenha traçado o papel primordial da livre iniciativa, não 

legitima a concepção de que o Estado apenas intervirá na economia em situações 

excepcionais, sendo necessário entender as enunciações de diretrizes, programas e fins a 

serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula, portanto, um plano de ação global 

normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus 

arts. 1º, 3º e 170124. 

O julgado da Suprema Corte denota claramente que os objetivos e fundamentos 

traçados devem ser concretizados pela atuação estatal e, para tanto, demanda não apenas boa 

vontade, mas primordialmente, dispensação de recursos. Não é possível conceber que o 

Legislador constituinte originário tenha pronunciado o comando para erradicação da pobreza, 

garantia dos valores sociais do trabalho, construção de uma sociedade justa, garantia do 

desenvolvimento nacional e promoção do bem de todos supondo que tais metas devessem ser 

alcançadas por uma concertação entre a caridade e a mera busca do interesse privado. De 

modo que, assim concebida nossa ordem econômico-social, necessário compreender que a 

garantia da livre iniciativa – e toda a dogmática econômica com ela carregada, cética em 

relação à atuação do estado na economia – merece fortes temperos heterodoxos. O 
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compromisso social se revela, quanto mais, no amplo rol de direitos sociais contidos não 

apenas nos arts. 6º e 7º, mas ao longo de todo o documento. 

Constituída quando o país saía de um período ditatorial, a Assembleia Nacional 

Constituinte de 1988 apenas se tornou viável no contexto da crise da ditadura militar e da 

lenta transição do regime de exceção em direção à democracia, tendo como fato decisivo a 

campanha das Diretas Já, que mobilizou intensamente a sociedade nos anos de 1983/84. Não 

obstante a derrota no pleito popular por eleições diretas para presidente da República já 

naquele momento, a oportunidade do movimento evidenciou a ilegitimidade do regime 

constituído à época, criando o clima para a exigência de instauração de uma nova ordem 

jurídico-política. A convocação da Assembleia representou a vontade de romper com o 

passado do autoritarismo e de fundar o Estado e a ordem jurídica brasileira sobre novas bases 

mais democráticas, sendo expressão autêntica da soberania popular na busca por um 

recomeço transformador, com forte sentido de mudança125.  

Apesar da transição conciliatória e da grande presença na Assembleia Constituinte de 

representantes políticos que deram sustentação ao regime autoritário, foi promulgado um 

Texto Constitucional que tem como marcas distintivas o profundo compromisso com os 

direitos fundamentais e com a democracia, bem como a preocupação com a mudança das 

relações políticas, sociais e econômicas, orientado para a construção de uma sociedade mais 

inclusiva e justa. Vale mencionar, neste sentido, a forte influência exercida pelas 

Constituições de Portugal de 1976 e da Espanha de 1978, países que cerca de uma década 

antes passaram por processos de redemocratização e tinham optado pela reorganização estatal 

em bases democráticas, com a manifestação do poder constituinte originário revestida de forte 

teor social126. O forte teor social denota que a democracia que busca realizar não é apenas a 

garantia de regularidade e universalidade eleitoral, mas um horizonte de realizações para a 

garantia de vida digna aos cidadãos, com desenvolvimento e justiça social. Para tanto, o Texto 

Magno estabelece um programa que deve ser realizado pelo Estado Brasileiro. 

A natureza dirigente ou programática da Constituição Federal de 1988, portanto, denota 

que não se quer apenas organizar o Estado e elencar direitos negativos para limitar o exercício 

dos poderes estatais. A razão constitucional impõe direitos positivos e estabelece metas, 

objetivos, programas e tarefas a serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade, a fim de 

promover a tão sonhada transformação social, superando a condição de subdesenvolvimento. 
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Assim é que a Constituição se reveste de uma forte dimensão prospectiva, na medida em que 

define um horizonte de sentido, que deve inspirar e condicionar a ação das forças políticas127. 

Expressão da forma como se impõe o programa constitucional é o estabelecimento em seu art. 

3º dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, quais sejam, construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a 

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem 

qualquer tipo de preconceito ou discriminação. 

Vale pontuar que os verbos utilizados nos comandos constitucionais dos incisos do art. 

3º não deixam dúvida quanto ao sentido empregado pelo Legislador constituinte originário. 

Não se pode conceber que à República Federativa do Brasil sejam impostos objetivos de 

construir, garantir, erradicar, reduzir, sem que se tenha por entendido que há nestas 

expressões verbais a exigência de forte atuação estatal positiva para alçar as metas 

consagradas no programa constitucional. Não se pode imaginar que o Estado brasileiro possa 

construir uma sociedade livre justa e solidária sem participação direta com ações orientadas 

para esta construção, elaborando e executando políticas públicas que busquem garantir o 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e reduzir desigualdades. Um Estado estático, 

de atuação mínima, no modelo clássico liberal, quanto mais em uma nação na periferia do 

capitalismo, não seria apto a atingir estes fins. 

A Constituição é dita programática ou dirigente, porque não se limita a organizar o 

poder e garantir o processo eleitoral, mas vai além, impondo a obrigação de que as políticas 

de Estado sejam orientadas para a realização dos objetivos traçados. Uma das críticas mais 

comuns feitas à concepção de Constituição Dirigente é a de que o texto constitucional estaria 

promovendo de tal forma o dirigismo estatal que isto culminaria com a substituição do 

processo de decisão política. No entanto, o que se percebe é que não há, de fato, o 

estabelecimento de uma linha única de atuação para a política, mas sim a afirmação de um 

fundamento constitucional para a política. Não se está tratando de tolher a liberdade do 

legislador ou a discricionariedade do governo ou impedindo a confrontação e renovação 

partidária, restando aberta a via para a tomada de decisão a partir dos fins constitucionais. A 

Constituição não substitui a política, mas torna-se a sua premissa fundamental128.  

Como premissa fundamental da atuação política, cabe identificar a essência do 

programa constitucional eleito pelo Legislador Constituinte originário. Para além de termos 

                                                        
127 SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional Teoria, história e 

métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2014. P. 171-172. 
128  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. 1ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 58-59. 
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que possam ser identificados como plurissignificativos, como os fundamentos da dignidade da 

pessoa humana e a cidadania dispostos no art. 1º, já no art. 3º as dúvidas quanto à escolha por 

uma Carta de conteúdo de social se dissipam, ao restarem consolidados os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, como acima já comentado. Também já 

tivemos a oportunidade de tratar acerca dos direitos fundamentais sociais dispostos na CF. 

Mas é também ao tratar da ordem econômica que fica evidente a opção dirigente feita em 

1988. No art. 170 está disposto que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social e deve observar, dentre outros princípios, a função social da 

propriedade, redução das desigualdades e busca do pleno emprego. 

Chama atenção que o comando constitucional imponha à ordem econômica a atenção 

aos ditames da justiça social. Quando se fala em justiça social não se está a falar apenas de 

justiça, mas de um seu dado ideológico. Justiça social quer significar superação das injustiças 

na repartição, a nível pessoal, do produto econômico. As correções na injustiça da repartição 

deixam de ser apenas uma imposição ética, passando a significar a premissa de qualquer 

política econômica capitalista129. Portanto, quando se diz que a ordem econômica deverá 

valorizar a livre iniciativa e o trabalho humano, há claramente um tom de conciliação de 

classes que denota a opção pelo sistema capitalista de produção. No entanto, não se pode 

entender que a opção é um regime de livre mercado e posição negativa do Estado que se 

pontua claramente que a finalidade da ordem econômica é assegurar existência digna 

conforme os ditames da justiça social. Vejamos que estão asseguradas a liberdade para 

perseguir o lucro e a proteção à propriedade, mas a orientação superior não é o lucro e a 

propriedade, devendo estas categorias clássicas do capitalismo serem fundamentalmente 

ressignificadas pela atuação dirigente do Estado. 

Quanto à propriedade privada, junto a ela também foi eleito como princípio da ordem 

econômica a sua função social, de modo que o uso da propriedade passa a ter não apenas a 

finalidade de satisfazer o interesse individual do proprietário, mas também deve dar à 

propriedade aproveitamento racional e adequado, com utilização dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente, além de observância das regulações de trabalho 

e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, na forma do art. 

186 da Constituição. É também importante ressaltar que um dos princípios da ordem 

econômica é a busca do pleno emprego. Ora, a literalidade do texto deixa evidente o que se 
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espera de um Estado que tem uma ordem econômica fundada na busca do pleno emprego: não 

deverá aguardar que o livre mercado atue como responsável único para atingir tal finalidade. 

Há aqui expressão fortemente influenciada pelo ideal keynesiano de emprego pleno de todos 

os recursos e fatores de produção, que demanda atuação do Estado como agente econômico 

responsável pela alavancagem do setor privado, a fim criar as condições - seja por atuação 

direta, indução ou direção, inclusive limitando o uso da propriedade a fim de conforma-la a 

sua função social – necessários para a garantia de emprego e dignidade a todos. 

Não obstante a notória natureza dirigente e programática da Constituição Federal de 

1988, o que se percebe na prática é o descumprimento de seus comandos essenciais. Desde a 

década de 1980 o planejamento e a política nacional de desenvolvimento têm sucumbido à 

uma atuação estatal caracterizada pelo foco na gestão de curto prazo orientada para 

superações conjunturais e implementação de planos de estabilização econômica. Desse modo 

o poder público tem se mostrado incapaz de promover políticas públicas verdadeiramente 

transformadoras, como universalização e qualificação dos serviços públicos, dinamização 

econômica por meio de investimentos públicos e reformas estruturais que tornem nosso 

sistema tributário mais progressivo a fim de se atingir justiça fiscal, regional e intergeracional. 

Na prática as reformas que vêm se sucedendo são dissonantes do programa constitucional 

estabelecido, focadas no enxugamento da atuação estatal de modo a centrar na iniciativa 

privada o protagonismo das ações que se esperam para tirar o país da condição de 

subdesenvolvimento. 

 

2.3.2 – O planejamento e a Constituição.  

 

Sendo a Constituição Dirigente o sentido para a ação política, há que se conceber que a 

missão de realizar o programa constitucional requer que o Estado planeje sua ação. A 

atividade do planejamento está, inclusive, prevista no art. 174 da Carta de 1988, ao dispor que 

o ente público atuará no domínio econômico como agente normativo e regulador, exercendo 

as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Vai além o Legislador Constituinte e no 

mesmo dispositivo constitucional firma que o planejamento é indicativo para o setor privado e 

determinante para o setor público. Além do mais, o planejamento estatal é desenvolvido em 

atenção ao princípio da legalidade, por meio de normas orçamentárias e estruturadoras de 

políticas públicas que, inclusive, possibilitam o controle da atuação estatal na atenção que 

deve render à hierarquia de prioridades e recursos estabelecidos legalmente pelos governos 

eleitos. 
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A fim de favorecer as ações de planejamento estatal a Constituição trouxe um aparato 

normativo para regular a questão orçamentária, buscando integração entre o médio e o longo 

prazo. Assim é que se prevê a necessidade de três leis orçamentárias, o plano plurianual, a lei 

de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que devem estar integradas entre si e 

compatibilizadas com o planejamento global. O plano plurianual previsto no art. 165, inciso I 

e parágrafo 1º da CF, tem por fundamento o encadeamento entre as ações anuais de governo 

com um horizonte de tempo maior, necessário para um planejamento efetivo. O problema do 

plano plurianual, no entanto, reside na viabilidade para sua efetivação, podendo ou não se 

realizar no caso em que não temos um órgão de controle da sua execução e garantia alguma 

para sua efetividade. A redução do plano ao orçamento se revela como uma mera forma de 

coordenar mais racionalmente os gastos públicos, especialmente em face das severas 

limitações impostas pelas regras de controle fiscal dispostas na Lei de Responsabilidade 

Fiscal e reformas posteriores, como a Emenda Constitucional nº 95, já tratadas no primeiro 

capítulo. 

Vale destacar a observação de Gilberto Bercovici, no sentido de que a Constituição 

Federal não consagrou um princípio supremo do equilíbrio orçamentário por uma perspectiva 

fiscalista, e não o fez para não inviabilizar a promoção do desenvolvimento, objetivo da 

República fixado no art. 3º, II. A implementação de políticas públicas exige, muitas vezes, a 

contenção de despesas, e outras vezes demanda que se permita a criação de déficits 

orçamentários, sendo essa política comum em qualquer Estado130 . O que não se pode é 

restringir a atuação do Estado exclusivamente para a obtenção de um orçamento equilibrado 

nos moldes liberais clássicos, inclusive em detrimento de investimentos na área social, 

privilegiando despesas financeiras, como gastos com juros da dívida e operações 

compromissadas, além de desonerações fiscais para grandes setores do capital sem que se 

apresente nenhuma contrapartida de investimentos. 

Bercovici também expõe que as divisões internas características da estrutura da 

Administração Pública no Brasil não contribuem para o sucesso de uma política de 

desenvolvimento. A Administração Pública brasileira parece ter sido construída em um 

modelo de organização tradicional, apta a reproduzir um modelo de proteção dos direitos 

individuais por uma postura negativa, quando deveria ser pautada e organizada para a 

implementação de políticas públicas, vinculando a estrutura administrativa aos fins 
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determinados constitucional e politicamente131. O que se percebe é que as leis orçamentárias 

se assemelham a protocolo de intenções, e ao longo da execução do orçamento os seguidos 

contingenciamentos vão reduzindo a possibilidade de se efetivar o planejamento estatal, de 

modo que à Administração Pública resta apenas sustentar a postura de garantias negativas, 

sendo comumente empunhado o discurso da ausência de recursos para se justificar a inércia 

em face dos deságios programáticos. 

Assim compreendida a realidade da vivência constitucional, podemos concluir que os 

problemas enfrentados tanto no âmbito da jurisdição quanto no que atine ao planejamento 

estatal quando colocados diante do desafio de garantir os direitos fundamentais sociais e 

tornar efetivo o programa constitucional, são de ordem essencialmente estrutural e não 

meramente conjuntural. Os níveis de escassez de recursos que se apresentam perenemente 

abaixo do necessário para garantir tais direitos são condicionados pelas questões estruturais 

até aqui abordadas, e não por conjunturas temporariamente desfavoráveis, que eventualmente 

justificariam uma dogmática jurídica que se renda ao determinismo econômico. A estrutura 

institucional arquitetada para administrar a dívida pública e orientar a atividade financeira do 

Estado para a manutenção de um regime de austeridade fiscal permanente revela-se, portanto, 

como uma fraude ao programa constitucional que perpetua um verdadeiro estado de exceção 

econômico, instrumentalizado pelo autoritarismo relacionado ao modo como se permite 

elaborar e executar a política monetária de modo despolitizado, com suporte em dogmas 

superados e que interditam o debate público para a construção de outras saídas institucionais. 
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3 A FRAUDE AO PROGRAMA CONSTITUCIONAL INSTRUMENTALIZADA 

PELO AUTORITARISMO MONETÁRIO: IDEOLOGIZAÇÃO DA FORMA 

POLÍTICA E A APORIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL 

  

David Graeber132 trata sobre dívida a partir de uma perspectiva antropológica e, desse 

modo, aborda a experiência da confusão moral sobre a concepção comum de que o 

pagamento de uma dívida é algo que não se questiona. Destaca o autor a curiosa percepção 

histórica de que a maioria dos seres humanos sustenta ao mesmo tempo que pagar o dinheiro 

que se tomou emprestado é uma obrigação moral e, ainda, toda e qualquer pessoa que tenha o 

costume de emprestar dinheiro é má. 

A crítica a essa compreensão comum de natureza moral se dá expondo a forma como as 

relações entre credor e devedor são engendradas de modo complexo, regida em muitos casos 

por uma verdadeira relação de poder. Trata, por exemplo, da forma como os países da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP, durante a crise do petróleo na 

década de 1970, injetaram tanto dinheiro nos bancos do Ocidente que estes ficaram sem saber 

onde investir e passaram a espalhar agentes pelo planeta para tentar convencer os políticos e 

os ditadores do Terceiro Mundo a tomar empréstimos, agindo de modo autoritário, sem 

aprovação de tais medidas de endividamento pela via democrática, a taxas de juros que 

disparavam com o tempo, tornando a dívida impagável e, assim, impondo sérias 

consequências à população em geral. 

A compreensão comum de que é preciso pagar as próprias dívidas toma as vestes de 

uma natureza moral que, desse modo, se presta a permitir que coisas terríveis pareçam 

totalmente banais. Neste sentido, Graeber relata a delicada situação que presenciou em 

Madagascar133, quando diante de uma crise de malária que estava atingindo a população o 

Governo se viu obrigado a cortar o programa de monitoramento da doença, devido aos planos 

de austeridade impostos pelo FMI, que limitavam os recursos para manter o programa em 

funcionamento. Dez mil pessoas morreram. A crueldade das medidas de austeridade que 

impõe consequências dramáticas como essa despe o véu moral que encobre a relação credor-

devedor quando se tem em consideração a gênese do endividamento daquele país, que em 

1895 foi invadido pela França e tornado colônia, sendo impostos à população os custos de 

empreendimentos realizados em circunstâncias alheias à vontade da população. 
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As relações de crédito entre países credores e países subdesenvolvidos importa 

especialmente para esta dissertação. A problemática aqui abordada demanda sondar a forma 

como o Estado estrutura a administração de sua dívida e para tanto é importante entender a 

complexidade destas relações de crédito. A compreensão moral comum de que trata Graeber – 

deveu tem que pagar - presta suporte ao discurso público que defende as medidas de restrição 

fiscal aqui abordadas, colocadas como necessárias para a satisfação dos credores, a fim de 

gerar superávit primário direcionado ao pagamento da dívida pública, ainda que ao custo de 

desprover recursos para os gastos com investimentos na área social. 

O que se faz necessário resgatar, a fim de tornar o debate próximo da realidade das 

condições materiais, é a concepção de que empréstimos financeiros são fontes de lucro, 

rendem juros, remuneram o capital, envolvem risco, e a lógica do sistema não é bem 

identificada com a lógica inexorável do imperativo “deveu tem que pagar”. As condições de 

possibilidade do pagamento da dívida costumam ser determinadas por meio de uma relação 

de força. É o resultado desta relação de força que impõe crueldades como a que ocorreu em 

Madagascar. Imaginemos que houvesse um tipo de lei que garantisse ao credor receber o 

dinheiro de volta, não importando o que acontecesse, mesmo que isso significasse, por 

exemplo, que um indivíduo qualquer devesse vender sua própria filha como escrava, ou ceder 

um de seus rins para comercialização. Essa é basicamente a situação que se apresenta quando 

se impõe ao Estado que negligencie suas obrigações assumidas com o desenvolvimento 

nacional em detrimento de condições de pagamento da dívida impostas de modo escorchante.  

Tais condições de pagamento estruturam a forma como o Estado atua, condicionam sua 

capacidade de investimento e de realização do programa estabelecido na Constituição Federal. 

Estas estruturas institucionais que se formam para administrar o pagamento da dívida pública, 

não obstante decorram das relações de força acima e adiante abordadas, são na verdade e na 

prática apresentadas como única condição possível, sob pena de que, se não atendidas, estaria 

o Estado fadado a ir à bancarrota, ocasionando uma tragédia ainda maior para a população e 

tornando ainda mais inviável a realização do que impôs o Legislador constituinte originário. 

Esse determinismo liberal-econômico engendra uma verdadeira trincheira contra o avanço do 

exercício democrático, na medida em que são excluídas as possibilidades de influência do 

debate público na modelagem das estruturas de administração dos gastos financeiros, 

trincheira esta, é bem verdade, se não invisível, de difícil percepção ao senso comum, mas 

que merece ser desnudada, a fim de revelar a forma autoritária como a política fiscal tem sido 

imposta. 
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3.1 – O determinismo liberal e o moinho satânico: razão e reação. 

 

O que buscamos apresentar é a percepção de que embutido no discurso econômico 

determinista que se destaca está um movimento político, de busca de interesse privado, por 

parte das estreitas camadas sociais que obtém largo benefício com a estrutura de sucção dos 

recursos públicos vertidos à despesa financeira, em detrimento do gasto público que se 

direciona à promoção do desenvolvimento nacional. 

Piketty explica que desde os anos 1970-1980 as análises da dívida pública sofrem com a 

predominância da concepção baseada no modelo de “agente representativo”, isto é, modelos 

nos quais cada agente supostamente dispõe da mesma renda e da mesma riqueza (e, portanto, 

da mesma quantidade de dívida pública). Tal simplificação do mundo real, ao ignorar por 

completo a questão da desigualdade na distribuição da renda e da riqueza, costuma conduzir a 

conclusões pouco realistas. Desse modo, os modelos de agente representativo podem conduzir 

à conclusão de uma completa neutralidade da dívida pública, não somente no que concerne ao 

nível do capital nacional, mas no que diz respeito à repartição dos custos fiscais, sem levar em 

conta que uma grande parte dos créditos é detida, na prática, por uma minoria da população, 

de modo que a dívida alimenta redistribuições importantes no interior dos países, tanto no 

caso em que ela é saldada quanto no caso em que não é134. 

O que o autor destaca é que não se deve considerar os números friamente, sem entender 

os processos políticos e sociais que os influenciam e que por eles são influenciados. A dívida 

pública está diretamente relacionada com a taxa de remuneração do capital, influencia 

fortemente nas escolhas racionais dos agentes econômicos, entre empreender (e gerar 

emprego e renda) ou especular. Quando o Estado paga altas taxas de juros, mesmo prestando 

forte compromisso com a solvência (como é o caso brasileiro e sua política de superávit que 

dizima os gastos primários) ele está influenciando diretamente na análise de risco do 

empreendedor, entre continuar aplicando seu capital em títulos públicos ou lançar-se ao 

empreendedorismo. O dinheiro funciona como estímulo e como obstáculo, pois os capitalistas 

podem preferir se refugiar na riqueza já acumulada, evitando o risco da iliquidez135. 

As condições de manutenção de uma tal estrutura de administração da dívida pública 

nos remete a uma comparação entre as razões econômicas que lhe atribuem suporte e o 

discurso das razões de Estado, no sentido em que se nota uma redução dos espaços políticos, 
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substituindo a razão política pela técnica, em um claro processo de tentativa de substituição 

dos governos que exprimem a soberania popular pelas estruturas de governance, formadas por 

atores técnico-burocráticos sem responsabilidade política e alheios ao controle democrático, 

cujo objetivo é excluir as decisões econômicas do debate político. A ingovernabilidade, então, 

parece ser causada pelo excesso de democracia. Estado e Constituição padecem de notória 

debilidade intrínseca, cada vez menos aptos a regular a política e a economia136. 

A forma como esta razão econômica verte-se em razão de Estado e condiciona as 

possibilidades de realização constitucional encontram suporte no tecnicismo econômico, que 

aponta para um determinismo inescapável, sustentado pela concepção marginalista do 

comportamento dos indivíduos, que compreende os seres humanos como atores egoístas 

sempre calculando como tirar a melhor vantagem de qualquer situação. É que presumido o 

comportamento “racional” a ciência econômica toma ares de ciência exata, afastando assim os 

ataques críticos formulados por aqueles que pretendem apresentar outas vias de solução, 

modeladas a partir de convicções formadas após observação de fenômenos sociais. A fim de 

compreender a forma como as possibilidades de realização estatal vêm-se amarradas por tal 

determinismo, é necessário demonstrar a crítica a esta concepção marginalista, por meio de 

uma abordagem dos fundamentos morais do comportamento econômico. 

 

3.1.1 – Uma abordagem sobre os fundamentos morais do comportamento econômico. 

 

É comum perseguir o conceito do que venha a ser Economia, como atividade humana e 

como objeto de estudo científico, a partir de duas constatações. A primeira informa que não é 

possível estabelecer ou antever um limite para as necessidades humanas, a segunda costuma 

ser compreendida como lei da escassez e dispõe que, ao inverso do que se apresenta em 

relação às necessidades, os recursos com que conta a humanidade para satisfazê-las 

apresentam-se finitos e dramaticamente limitados. O conceito de Economia surge então 

quando se conjugam essas duas observações cruciais, sendo a Ciência que regula a atividade 

econômica, essa que por sua vez é aquela atividade aplicada na escolha de recursos para o 

atendimento das necessidades humanas, em resumo, a administração da escassez137.  

Dada esta combinação entre utilidade e escassez é que se formula a concepção de 

utilidade marginal, a partir da qual se assevera a seguinte máxima: as decisões econômicas 
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não são tomadas de acordo com o critério da média, mas sim na margem, ou seja, para o 

indivíduo em geral não importa, por exemplo, que na média ele tenha se alimentado bem, ele 

tenderá a procurar uma nova porção de alimento se nela enxergar uma utilidade marginal 

ainda positiva. Assim se chega a uma aproximação do conceito de valor econômico de um 

bem, que seria, portanto, a sua utilidade marginal138. 

Tal formulação acerca da utilidade marginal possui relação com o embrião da economia 

concebida como ciência, que pressupõe, para tanto, a simplificação da realidade a partir de 

um modelo que possa explicar a tomada de decisão dos agentes com suporte em elementos 

racionais. Foram os chamados “fisiocratas”, na França de meados do século XVIII, que 

primeiro explanaram acerca de uma ordem natural e providencial a reger os fenômenos 

econômicos. Liderados por Dr. Quesnay - um médico e proprietário de terras – os membros 

desta escola de pensamento declaravam a existência de uma ordem natural, que deveria ser 

livre e independente de quaisquer coações externas, como que regida pela natureza. 

Cumpriria, pois, conhecer estas leis e deixa-las atuar. Os fisiocratas pensaram tal ordem 

natural e providencial por meio de um método quase que exclusivamente dedutivo, alheios a 

qualquer compromisso com os fatos e a história, ultrapassando mesmo o campo de aplicação 

da economia, vendo nela a base da organização de toda a sociedade139. Lançadas as bases da 

ciência econômica, os fisiocratas deixam definitivamente implantados os marcos do 

individualismo e do liberalismo140.  

Com sua obra An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, Adam 

Smith, amplamente reconhecido como o pai da ciência econômica, tal como os fisiocratas, 

busca estabelecer as leis naturais explicativas dos fenômenos econômicos e das suas relações. 

Smith confia no interesse privado como meio de assegurar ao homem o progresso geral da 

riqueza. Diversamente dos membros da Escola Francesa, o escocês não tributa a uma ordem 

natural, defendendo que o fundamento metafísico deve ser deixado de lado, sendo suficiente a 

psicologia para explicar que resulta o interesse geral da soma dos interesses pessoais141. Após 

Smith, a Escola Clássica formaria um longa e persistente tradição liberal na economia, que 

possui como um de seus principais alicerces a compreensão marginalista do comportamento 

humano, elemento essencial na defesa que o escocês fazia dos mercados livres. 

                                                        
138 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao Direito Econômico. 10ª Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016. P. 25-33. 
139 HUGON, Paul. História das Doutrinas Econômicas. 14ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009. P. 87-96. 
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141 HUGON, Paul. História das Doutrinas Econômicas. 14ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009. P. 102-107. 
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Disse Karl Polanyi 142  - um dos primeiros autores a abordar a economia sob uma 

perspectiva antropológica - que as sugestões de Adam Smith sobre a psicologia econômica do 

homem primitivo eram tão falsas como as de Rosseau sobre a psicologia política do 

selvagem. A divisão do trabalho, um fenômeno tão antigo como a sociedade, origina-se de 

diferenças inerentes a fatos como sexo, geografia e capacidade individual. A alegada 

propensão do homem para a barganha, permuta e troca é quase que inteiramente apócrifa. A 

história e a etnografia conhecem várias espécies de economia, a maioria delas incluindo a 

instituição do mercado, mas elas não conhecem nenhuma economia anterior à nossa que seja 

controlada e regulada por mercados, mesmo aproximadamente. 

Assim é que, situada em uma zona confusa entre ciências exatas e ciências sociais, a 

Economia encontra suporte na técnica dos modelos para furtar-se desta área cinzenta e 

desenhar como funciona, na prática, a ordem natural em que o indivíduo atua na margem. O 

modelo pode ser visto como uma simplificação drástica da realidade, da qual se extraem ou se 

separam algumas poucas variáveis, tidas como relevantes para a explicação de um dado 

fenômeno, com o estabelecimento de relações funcionais entre elas. A partir da simplificação 

da realidade por parte dos modelos, com a redução de variáveis e aplicação de alguns 

conceitos matemáticos, seria possível dar um tratamento de exatas a uma ciência social, cujo 

objeto é o homem, a sociedade ou grupos nela formados, com toda a sua gama de reações 

imprevisíveis143. 

Nesse contexto David Graeber sustenta que a própria ideia de que existe algo que se 

convencionou chamar de mercado encontra suporte na mesma simplificação da realidade, 

sendo os mercados, em verdade, modelos matemáticos que pressupõem um mundo em que 

todos têm exatamente a mesma motivação e o mesmo conhecimento e estão engajados na 

mesma troca calculista, motivada pelo interesse próprio. Ressalta o autor que os economistas 

têm a consciência de que a realidade é sempre mais complicada, mas que para elaborar um 

modelo matemático é sempre preciso transformar o mundo em uma caricatura. O problema 

surge quando o modelo é utilizado para que algumas pessoas imponham essa caricatura como 

se realidade fosse144. 

Tal simplificação da realidade por meio de modelos idealizados sustentam a teoria 

econômica e transpõem a máxima inexorável “deveu tem que pagar” para o nível das relações 
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entre o Estado e seus credores. Assim a mera existência de uma dívida pública faz supor que o 

ente público tomou dinheiro emprestado dos particulares para cobrir suas despesas, por meio 

de um contrato justo e que prevê a remuneração deste capital aplicado em determinadas 

condições (taxa de juros, prazo, volume de amortização etc.) e, portanto, a única solução 

possível e imaginável é que o Estado cumpra o acordado. Não importam, para aqueles que 

desenham o modelo, as dramáticas consequências do nível de endividamento, das restrições 

orçamentárias e demais problemas sociais gerados pelas medidas de austeridade impostas, 

nem sequer a possibilidade de que o investimento no desenvolvimento social possa trazer em 

médio prazo uma melhor condição de solvência para o próprio Estado, mas apenas satisfazer 

as expectativas imediatas dos agentes econômicos, aquelas que são apreendidas pelos 

modelos matemáticos, sob pena de que, insatisfeitos, estes credores passem a adotar um 

comportamento - previsto pelo modelo com suporte no marginalismo acima comentado - que 

irá criar consequências ainda mais perversas para o poder público e a sociedade em geral. Não 

há saída dentro do modelo. 

 No entanto, há um problema na estrutura que alicerça tais formulações quando se volta 

à realidade da forma como se dão as relações econômicas e ao modo de comportamento dos 

indivíduos. Quando se ataca a compreensão do homem econômico que atua na margem, o 

modelo tende a ruir, e os seus alicerces passam a não suportar o peso da realidade. Graeber145 

fornece um modo simples e objetivo de mapear as principais possibilidades nessa área, 

propondo que há três princípios morais sobre os quais as relações econômicas podem ser 

fundamentadas e que todos eles aparecem em qualquer sociedade humana. O autor chama os 

três princípios de comunismo, hierarquia e troca. Esta abordagem ajuda a compreender a base 

das relações sociais e econômicas que influenciam diretamente a estrutura jurídica que se 

forma para a administração da dívida pública. 

O autor define como comunismo qualquer relação humana que funcione de acordo com 

o princípio “de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades”. 

Para tanto, trata não de uma concepção de sociedade que pressupõe o fim da história e do 

Estado, em que todos os meios de produção seriam de uso comum, sendo o comunismo algo 

que existe, até certo ponto, em toda sociedade humana, embora nunca tenha havido uma 

sociedade inteiramente organizada dessa forma. Todos nós agimos como comunistas quando 

aplicamos a máxima “de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas 

necessidades”. Quase todas as pessoas que colaboram com algum tipo de projeto seguem esse 
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princípio. É algo, inclusive, que se pode dizer do capitalismo, pois a maioria das empresas 

capitalistas funciona, internamente, da maneira comunista. A razão é a mera eficiência, pois 

se você realmente quer que algo seja feito, a maneira mais eficiente de realiza-lo é 

obviamente distribuir tarefas por capacidade e dar às pessoas o que elas precisam para tal. 

São diversas a situações em que podemos identificar a expressão deste princípio moral 

do comportamento econômico. Logo após grandes desastres como enchentes, blecaute ou 

crise econômica, as pessoas tendem a se comportar segundo a lógica do comunismo. Em 

momentos críticos desse tipo, hierarquias, mercados e coisas do tipo são luxos com os quais 

ninguém pode arcar. Instituições filantrópicas como os Médicos Sem Fronteiras 146  são 

também um bom exemplo de como funciona até mesmo de modo institucionalizado o 

princípio “de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades”. 

Graeber considera, portanto, que a menos que as pessoas se considerem inimigas, este 

princípio de comunismo de base supostamente poderá ser aplicado se a necessidade for 

grande o suficiente, ou se os custos forem considerados razoáveis o suficiente. 

O comunismo, portanto, não se baseia nem na troca nem na reciprocidade, mas no 

intuito de envolver mútuas expectativas e responsabilidades. Já a troca, o segundo princípio 

moral do comportamento apontado, funciona de modo totalmente diferente. Tem a ver com 

equivalência, ou seja, é um processo de mão dupla, em que cada lado dá tanto quanto recebe. 

Para além da simples equivalência, no entanto, importa considerar a complexidade com que o 

princípio moral pode se apresentar na prática. A troca nos permite anular nossas dívidas, 

quando se paga o que se deve, em termos de equivalência, como acordado. É uma maneira de 

terminarmos com uma relação. No entanto, nas relações de troca, sinalizar o intuito de 

terminar a relação nem sempre é o que se quer147. Quando se chega a uma cidade diferente 

para assumir um cargo ou emprego, em geral, é com cordialidade que os colegas de trabalho 

costumam chamar o novato para jantar em suas residências, com suas famílias. Em geral, não 

se quer com isso que em troca o convidado devolva o convite no mesmo nível. A cortesia 
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pode ser retribuída de outro modo, inclusive no trabalho, com ajuda em alguma necessidade 

nas tarefas a serem desempenhadas.  

Graeber faz uma pergunta instigante: se eu levar um economista de livre mercado para 

jantar em um restaurante caro, será que ele se sentirá desconfortável por ter comigo uma 

dívida até que consiga devolver o favor? Se Bill Gates ou George Soros o levassem para 

jantar, ele provavelmente concluiria que recebeu algo por nada e deixaria as coisas daquela 

maneira. Se um colega adulador ou um aluno de pós-graduação fizesse o mesmo, ele 

provavelmente concluiria que estava prestando um favor para o sujeito apenas por aceitar o 

convite. Enfim, o que se quer demonstrar é que para além dos contratos comerciais, com suas 

cláusulas comutativas, as relações entre os indivíduos podem ser regidas por um princípio de 

troca, mas nem sempre estará presente a reciprocidade entre objetos, ignorando, por exemplo, 

a condição pessoal e o futuro da relação entre os agentes.  

Já o princípio moral da hierarquia funciona como exato oposto da reciprocidade. Na 

prática a hierarquia costuma funcionar com uma lógica de precedência, quando uma parte é 

considerada superior a outra, ainda que isto não seja claramente perceptível, mesmo porque a 

relação costuma ser justificada (os camponeses fornecem comida, os soberanos fornecem 

proteção). Sempre que as linhas de superioridade e inferioridade são claramente traçadas e 

aceitas por todas as partes como a estrutura de uma relação, e as relações são suficientemente 

duradouras, de modo que não lidemos mais com a força arbitrária, essas relações serão vistas 

como reguladas por uma teia de hábitos ou costumes. É possível avaliar quanto uma 

sociedade é de fato igualitária observando se as pessoas que ocupam posições de autoridade 

são meros condutores da redistribuição ou se usam sua posição para acumular riquezas. 

Durante o tempo em que a dívida permanece não paga, o que funciona é a lógica da 

hierarquia. Não há reciprocidade. A dívida é o que acontece no meio: quando duas partes 

ainda não podem se distanciar porque ainda não são iguais. Mas ela é consumada à sombra de 

uma futura igualdade. No entanto, como atingir essa igualdade destrói a própria razão de ter 

uma relação.  

O fato notório é que estes princípios morais coexistem em todos os lugares, a todo 

momento, em diversas circunstâncias. A questão que se lança, portanto, é: se estamos nos 

movendo entre sistemas completamente diferentes de contabilidade moral, porque insistimos 

em enquadrar tudo em termos de reciprocidade? Parece não ser adequado fazer de conta que 

poderíamos reduzir o comportamento humano, econômico ou não, a uma fórmula matemática 

qualquer. A partir desta perspectiva é que nos propomos a analisar a forma como se molda a 

estrutura jurídica de administração da dívida pública, ou seja, o que acontece no meio, à 
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sombra da futura igualdade. É tendo em consideração que o comportamento humano não cabe 

em um modelo matemático que o reduz à expressão da reciprocidade que se pode considerar 

um universo de possibilidades de reforma institucional, sem as amarras de austeridade 

hodiernamente impostas, e sem que se tema que quaisquer outras soluções possam disparar 

algum gatilho no comportamento dos agentes econômicos que nos leve ao caos.  

Até mesmo porque, tanto quanto os agentes econômicos credores da dívida pública 

possuem expectativas de ganho, os cidadãos brasileiros também possuem expectativas em 

relação ao Estado, relacionadas à prestação de serviços públicos, e um quadro geral de 

insatisfação da população possui aptidão para deflagrar comportamentos nada eficientes do 

ponto de vista econômico, como greves, manifestações radicalizadas, dentre outras. Diante de 

um Estado que, dominado pelos interesses financeiros privados, passa a direcionar seu 

orçamento primordialmente à finalidade de oferecer recursos que suportem a estrutura de 

financiamento do déficit público, inevitavelmente a sociedade terá que tomar medidas para se 

proteger, a fim de chamar atenção para suas necessidades. É dessa tensão que se forma entre 

os anseios da população e a política dominada pela haute finance que passamos a tratar. 

 

3.1.2 – O Estado, o Direito e a reação da sociedade ao “moinho satânico”. 

 

O fenômeno da globalização na forma como se expressa em nosso tempo é notório e 

aqui, nesta oportunidade, não nos cabe tecer maiores considerações de ordem expositiva 

acerca desta condição. Importa, no entanto, partir da premissa real de que o movimento do 

capital já foi capaz de estender seu alcance econômico para muito além das fronteiras de 

qualquer nação-Estado. No entanto não se revela superada a necessidade que tem o capital de 

contar com o Estado a fim de manter a ordem e garantir as condições de acumulação. Será o 

Estado, portanto, o palco da tensão entre os interesses da classe burguesa, dos detentores do 

capital, e das classes sociais desprovidas de propriedade e que clamam por medidas de 

contenção das graves externalidades provocadas pelo sistema de produção vigente. 

Neste sentido se mostra relevante resgatar que o paradigma do Estado de Direito 

moderno, egresso das revoluções liberais do século XVIII, com suporte ideológico nas ideias 

iluministas foi idealizado e empreendido como reação ao poder arbitrário do monarca, de 

forte conteúdo intervencionista na propriedade. Sob o comando da burguesia revolucionária 

os resquícios do sistema de classes feudal ruíram e, a partir de então, deveriam ser realizadas 

grandes mudanças institucionais a fim de criar as mais favoráveis condições ao livre 

desenvolvimento do capitalismo. 
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Também assim é que a filosofia do direito é influenciada pelo novo paradigma, tendo 

por tema mais importante a postulação de um direito natural da razão, valendo-se das 

perspectivas do individualismo e do contratualismo que eram próprias da filosofia política da 

mesma época.  Tal direito natural teria um distanciamento da natureza das coisas, como 

pensava Aristóteles, sendo fruto da razão humana. O direito natural, assim apresentado, não 

possui origem nos clamores e injustiças sociais e suas determinações não são flexibilizadas 

pelas condições sociais. A sociedade não é a medida dos direitos subjetivos148. 

Para John Locke, um dos maiores filósofos liberais até hoje reconhecidos, esse direito 

natural identifica-se não com a sociedade, mas sim com o estado de natureza individual, 

sendo o Estado um instrumento para garantia de que a lei da natureza possa reger a vida em 

sociedade, garantia esta inexistente no estado de natureza. Sendo a lei da natureza o 

imperativo de que a ninguém é permitido prejudicar outrem em sua vida, saúde, liberdade ou 

posses, o grande direito natural que se levanta já no estado de natureza é o direito de 

propriedade. A propriedade é, portanto, um direito natural, antecede o Estado e não é por ele 

concedida, mas o que ocorre é que a lei da natureza determina que a propriedade deve ser 

respeitada, sendo o Estado o instrumento para garantir esta proteção149. 

A fim de compreender o movimento da concepção moderna de Estado é preciso 

relembrar que as reações de cunho científico, liberal e individualista que ofertaram o 

referencial teórico para o movimento estão inseridas em um contexto econômico de extensão 

das políticas mercantilistas, com intervencionismo colonial expressando o brutal poder 

arbitrário dos monarcas e os olhos voltados quase que exclusivamente para ganhos de balança 

comercial. Assim, surge não só a necessidade de conceber o direito e a teoria política de modo 

racional, mas também apresentar explicações científicas para os fenômenos econômicos. 

Avelãs Nunes (2011) destaca a importância de considerar que a tese de Smith tem em 

conta as estruturas do poder político do estado absolutista, a serviço de interesses de tipo 

feudal, que o filósofo criticou por ineficientes e improdutivas. A livre circulação de bens e 

mercadorias demandava o rompimento de barreiras impostas por regulamentações abusivas, 

excesso de protecionismo e, até mesmo, o exercício da força. Com esteio nestes cânones 

liberais, ganha força a concepção de que a economia funciona por si, segundo suas próprias 

leis, à margem da política e da atuação estatal, que deveria limitar-se a agir como um guarda 

noturno a vigiar o cumprimento da lei e da ordem. O papel do Direito nesta ordem jurídica 
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seria o de definir as regras do jogo, garantindo a segurança, a previsibilidade, a 

calculabilidade e a racionalidade no trânsito dos interesses econômicos privados. 

Neste sentido, Karl Polanyi 150  explica que o sucesso da civilização do século XIX 

firmou-se em quatro instituições, a saber, o sistema de equilíbrio de poder, o padrão 

internacional do ouro, o mercado auto regulável e o estado liberal. E no que toca à ideia de 

um mercado auto regulável, este implicava, em verdade, uma rematada utopia, pois uma tal 

instituição não poderia existir em qualquer tempo sem aniquilar a substância humana e natural 

da sociedade. O mercado auto regulável, alheio às suas próprias consequências, é o moinho 

satânico que transforma o próprio homem em mercadoria, impondo a ele a inescapável 

necessidade de alienar sua força de trabalho como tal. Ressalta que outras sociedades e 

civilizações também foram limitadas pelas condições materiais da sua existência sendo este 

um traço comum da vida humana, mas apenas a civilização do século XIX foi econômica em 

um sentido diferente, pois ela escolheu se basear em um motivo muito raramente reconhecido 

como válido na história das sociedades humanas, qual seja, o lucro. E o mercado auto 

regulável seria o ambiente, a ser protegido pelo estado liberal, que garantiria esta busca 

incessante dos indivíduos pelo objeto econômico. 

No entanto, a História fez revelar que diante de tais condições, inevitavelmente a 

sociedade teria que tomar medidas para se proteger. Quanto mais viciosamente o mercado de 

trabalho retorcia as vidas dos trabalhadores, mais insistentemente eles clamavam pelo voto. A 

exigência de um governo popular foi a fonte política da tensão. Sob tais condições o 

constitucionalismo adquiriu um significado inteiramente novo. É que as salvaguardas 

constitucionais contra a interferência ilegítima nos direitos de propriedade elaboradas pelos 

primeiros liberais eram dirigidas contra os atos arbitrários vindos de cima. A visão de John 

Locke sobre a necessária proteção da propriedade não transcendeu os limites da propriedade 

fundiária e comercial, e objetivava apenas excluir os decretos despóticos da Coroa. Cem anos 

mais tarde era a propriedade industrial e não mais a comercial que deveria ser protegida, e não 

mais contra a Coroa, mas contra o povo151. 

Polanyi destaca que a filosofia liberal falhou na compreensão do problema da mudança. 

Animada por uma fé na espontaneidade, a atitude de senso comum em relação à mudança foi 

substituída por uma pronta aceitação mística das consequências sociais do progresso 

econômico, quaisquer que elas fossem. Ressalta que autores liberais como Spencer, Mises, 
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Lippmann, nos oferecem um relato de que o progresso do mercado auto regulável foi 

obstruído pela ação realista da sociedade, sendo o protecionismo, por exemplo, um erro 

resultante da impaciência, ambição e estreiteza de visão, e sem elas o mercado teria resolvido 

suas dificuldades. Sucede que estes movimentos não possuem uma conotação de reação 

ideológica antiliberal, mas expressam, em verdade, a força dos setores sociais afetados pelas 

externalidades provocadas pelos mecanismos de mercado152. 

Assim sendo, fica evidente que a ordem liberal demanda do poder estatal a efetiva 

proteção da propriedade, a fim de que esteja assegurado o processo de acumulação e que nesta 

condição a sociedade possa obter o pleno desenvolvimento por meio da realização das leis do 

mercado. Por outro lado, também é notório que os setores sociais fortemente atingidos pelas 

tragédias sociais – de que adiante iremos tratar - provocadas por esta ordem natural do 

mercado auto regulável tendem a buscar no Estado a proteção almejada. Temos como 

exemplo as Constituições europeias do pós-guerra, a crise de 1929 e a posterior política do 

New Deal nos Estados Unidos, que aliadas a uma descrença geral nas concepções atomísticas 

de sociedade vão engrossando o caldo antiliberal e aquela ideia de Estado estático, que 

deveria apenas garantir a propriedade e o funcionamento das regras do jogo, vai se mostrando 

insuficiente para resolver os diversos problemas que se apresentam em virtude do 

recrudescimento do processo produtivo. 

Assim é que o Estado vai migrando de uma posição estática para uma posição 

dinâmica 153 . A figura estatal deve assumir o protagonismo da resolução dos problemas 

causados pelas externalidades negativas, atuando como agente e diretor do processo de 

desenvolvimento, e não mero espectador ao assumir uma postura disfarçadamente neutra. A 

síntese keynesiana154 busca então conciliar a ordem de mercado com um Estado que atue para 

dissipar os problemas que dela decorrem. Esta conciliação tem por esteio a compreensão de 

que é necessário assegurar mais estabilidade às economias capitalistas, de modo a evitar 

problemas como os ocasionados pela crise de 1929, garantindo que os desempregados não 

percam seu poder de compra (subsídio de desemprego), que os doentes e inválidos recebam 

                                                        
152 POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens de nossa época. Tradução de Fanny Wrabel. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2000. P. 173-181. 
153 Na expressão de Gilberto Bercovici. 
154 As ideias de John Maynard Keynes foram amplamente adotadas no período pós-guerra, a fim de superar a 

concepção hegemônica de estado mínimo e atribuir ao poder público função primordial na impulsão do 

desenvolvimento econômico. 
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algum dinheiro para gastar, que os idosos não percam o seu rendimento quando deixam de 

trabalhar155. 

Desse modo o Estado, e por consequência também o Direito, passam a ser o palco desta 

arena de disputa, entre os interesses do capital e os interesses das camadas sociais que 

reivindicam direitos prestacionais, e é assim que ganha importância uma visão materialista do 

Direito. Mostra-se relevante considerar não a ideia do que deve ser o Estado sob uma 

perspectiva ideológica, mas partir da realidade material para pensar as categorias que 

importam a fim de se definir quais os papéis que o Estado deve cumprir e qual o conteúdo 

material dos direitos previstos na Constituição. 

Nesse sentido, o tema fundamental da crítica de Marx à filosofia política de Hegel já era 

a separação e oposição modernas entre Estado e sociedade civil e a tentativa hegeliana de 

conciliar esses extremos na esfera do Estado, concebido segundo o modelo de uma monarquia 

constitucional prussiana. O que Marx denunciava como o mistério da especulação hegeliana é 

a ontologização da ideia, com a consequente desontologização da realidade empírica. A Ideia 

é feita sujeito, na medida em que a ela é conferido o poder de engendrar, a partir de si mesma, 

suas determinações concretas, finitas 156 . O fato, saído da existência empírica, não é 

apreendido como tal, mas como resultado místico157. 

Tal é o confronto entre idealismo e materialismo na tradição filosófica. Confrontando 

Hegel – que percebia no Estado o absoluto, a síntese do Poder - o próprio Marx já tratava do 

tema, destacando que o povo é o Estado real, a base da constituição, é o todo, o poder 

constituinte. A constituição é a parte, o poder constituído. A razão da constituição é, portanto, 

a lógica abstrata, e não o conceito do Estado. Em lugar do conceito da constituição, obtemos a 

constituição do conceito. O pensamento não se orienta pela natureza do Estado, mas sim o 

Estado por um pensamento pronto158. 

É bem verdade que o idealismo hegeliano supera a tradição idealista da filosofia alemã 

por meio de sua dialética. A grande inovação do pensamento hegeliano no que tange à 

dialética é que o conflito entre tese e antítese é um conflito real, sendo a síntese a superação 

desses conflitos. Superação esta que nada tem a ver com a correção de impropriedades 

contidas na tese e antítese, mas está relacionada com um momento outro, que faz por 

transformar o próprio conflito. Desse modo, a dialética em Hegel é um processo histórico de 

                                                        
155 NUNES, Antônio José Avelãs. As Voltas que o Munda dá... Reflexões a propósito das aventuras e 

desventuras do estado social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P.76. 
156 MARX, Karl. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. 3ª Ed. São Paulo: Boitempo, 2013. P. 25. 
157 MARX, Karl. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. 3ª Ed. São Paulo: Boitempo, 2013. P. 37. 
158 MARX, Karl. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. 3ª Ed. São Paulo: Boitempo, 2013. P. 46. 
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relação entre ideia e realidade material. No entanto, para Hegel, o processo dialético é 

conduzido pela Ideia, enquanto para Marx este processo será sempre conduzido pela realidade 

material159.  

A história do constitucionalismo bem reflete esta tensão entre idealismo e materialismo. 

A forma liberal de Constituição foi pensada como forma de definir o próprio poder através da 

ideia, da razão, moldando assim as condições materiais. Esta concepção encontra séria 

problematização com as lutas revolucionárias e a ideia da constituição em sentido material. O 

que é uma Constituição? Esta foi a pergunta que Ferdinand Lassale formulou para, em sua 

crítica feroz, rebater o idealismo e formular sua concepção sociológico-material de 

constituição, sustentada e desenvolvida posteriormente por autores como Schmitt, Smend, 

Hsü Dau-lin, Heller, Schindler, Kägi e Haug160. 

Lassale, pensador socialista envolvido nas lutas políticas e sociais da Alemanha do 

século XIX, definiu a Constituição como resultante dos fatores reais de poder atuantes em 

determinada sociedade. A Constituição escrita, que não guardasse correspondência com tais 

fatores, seria mera folha de papel, sem importância alguma na realidade do país. A 

Constituição escrita que não corresponder à real, irrompe inevitavelmente um conflito que é 

impossível evitar e no qual, mais dia menos dia, a Constituição escrita, a folha de papel, 

sucumbirá necessariamente, perante a Constituição real, a das verdadeiras forças vitais do 

país161. 

Em face desta circunstância, as concepções posteriores, de um modo geral, tenderão a 

conciliar a Constituição e a realidade empírica. Dentre as diversas “teorias materiais da 

Constituição”, notabilizaram-se teóricos da Constituição de Weimar como Carl Schmitt e sua 

teoria política da Constituição, a teoria científico-espiritual de Smend, e os constitucionalistas 

da tópica, como Hesse, Kriele, Müller e Häberle 162 . A ideia comum era conciliar a 

juridicidade da Constituição com a realidade empírica, a fim de que o texto tivesse aptidão, 

também, para transformar tal realidade. Konrad Hesse, por exemplo, formulou sua teoria 

normativa da Constituição propondo um diálogo com a concepção sociológica de Lassale. 
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Reconhece a força que os fatores reais de poder possuem, mas o seu elemento normativo a 

permite livrar-se de uma característica meramente descritiva, impondo ordenações que 

conformam a realidade política e social163. 

Neste trabalho não nos propomos a definir se o movimento dialético do 

constitucionalismo deve ser entendido como guiado pela realidade em detrimento da ideia, ou 

se pela ideia em detrimento da realidade material. O que se busca é chamar atenção para a 

importância das condições materiais nas definições das formas jurídicas e políticas. No 

aspecto aqui abordado, importa considerar a forma como a estrutura da dívida pública no 

Brasil afeta drasticamente as condições de realização do programa social previsto na 

Constituição de 1988. Portanto, no próximo item trataremos de abordar a forma como essa 

estrutura de administração do déficit pode esterilizar a perseguição ao desenvolvimento social 

imposto ao Estado Brasileiro em sua Carta Magna. 

 

3.1.3 – Remuneração do capital, desigualdades sociais e a via democrática. 

 

No Brasil as altas taxas de juros influenciam diretamente na questão fiscal, dado que 

boa parte da dívida pública é indexada pela taxa SELIC, administrada pelo COPOM. Sendo a 

taxa de juros o instrumento de política monetária do qual o Banco Central lança mão, 

primordialmente, para atingir as metas de inflação, a tendência altista tem sido predominante, 

o que impacta diretamente na dívida pública, causando seu crescimento exponencial. 

Um dos elementos que são utilizados como justificativa para as altas taxas de juros é o 

risco, ou seja, a confiança que o credor possui no pagamento dos títulos pelo governo. Luiz 

Gonzaga Belluzzo e Gabriel Galípolo tecem críticas a esta influência da confiança na taxa de 

juros, destacando que isto na verdade oculta a usurpação das decisões e das informações que 

afetam a vida dos cidadãos, relembrando ainda os abusos cometidos pelas agências de risco, 

incumbidas de definir os critérios de avaliação do risco no episódio do colapso de 2008164. 

Não se nega que a preocupação do investidor com a solvência deve ser levada em 

consideração para a definição das taxas de juros. Sucede que causa estranheza que o Brasil 

pratique as mais altas taxas de juros do mundo com esta justificativa, enquanto outros países 

com percentual dívida/PIB bem maior pratiquem taxas bem menores. E não apenas a taxa de 
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juros, mas o montante que o Brasil paga de juros por ano para acalentar as expectativas dos 

credores da dívida165. 

A Grécia detém uma dívida equivalente a 170% do seu PIB, mas despende 5% do seu 

PIB em juros, enquanto o Brasil paga quase 10% do PIB em juros com uma dívida inferior a 

70% do PIB. O Japão é um dos países mais endividados do mundo, sustenta uma dívida 

equivalente a 250% do seu PIB, mas suas taxas de juros são iguais ou menores que 0%. Os 

EUA detêm uma dívida de mais de 105% do seu PIB e o FED pratica taxa de juros inferiores 

a 0,75%. Os países da Zona do Euro apresentam endividamento de aproximadamente 92% do 

seu PIB, e o Banco Central Europeu também pratica taxas de juros nulas166. 

Ainda que a questão monetária tenha que ser levada em conta para a análise dos dados, 

a discrepância é de tal monta que o discurso de que a taxa de juro é elevada por causa do 

estoque da dívida parece não se coadunar com o caso brasileiro. Mais escandaloso ainda é 

avaliar o escopo das normas financeiras no Brasil que permitem a drenagem dos recursos 

públicos para a finalidade primordial de realizar superávit primário. Os resultados primários 

informados pelo FMI não oferecem amparo às hipóteses que relacionam “espaço fiscal” e 

juros. Os resultados primários, no período de 2007 a 2015, de países como Rússia, Índia, 

China, México, EUA, Reino Unido e Japão apresentam média deficitária (déficit primário). O 

Japão, por exemplo, com uma das menores taxas de juros do mundo, apresenta o pior 

resultado fiscal entre os países, com um déficit primário médio no período em torno de 6,5%. 

O Brasil, com a maior média de superávit primário entre 2007 e 2015 dentre os países acima 

destacados – quase 2% do PIB – exibiu a mais exuberante taxa de juros do mundo. Mesmo no 

ano da desgraça fiscal de 2016, mais de 90% do déficit nominal que engordou a dívida bruta 

no primeiro trimestre foi devido ao pagamento de juros nominais, e não ao déficit primário167. 

Não é incomum a propagação de uma concepção geral, nos grandes meios de 

comunicação em programas ‘especializados’, a atribuição de culpa pela alta carga tributária 

do país aos gastos primários do Governo, direitos sociais e investimentos. No entanto, o fato é 

que a economia brasileira exibiu ao longo de 16 anos (1998 a 2013) superávits primários que 

não impediram o crescimento da dívida líquida do setor público de R$ 385 bilhões em 1998 

para R$ 1,6 trilhões em 2013, acompanhada de elevação de 6% na carga fiscal em relação ao 
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PIB. Entre 1995 e 2015, o Estado brasileiro transferiu para os detentores da dívida pública, 

sob a forma de pagamento de juros, um total acumulado de R$ 3,4 trilhões168. 

Para tratar da relação entre superávit primário e dívida pública não é preciso nos 

limitarmos ao caso brasileiro, ou até mesmo a casos de situações econômicas 

contemporâneas. A explicação de Thomas Piketty sobre a situação da dívida pública inglesa 

no século XIX ilustra bem como o superávit primário – não obstante sua importância, em 

determinadas situações – não está diretamente relacionado à redução do endividamento. 

Por ocasião das guerras napoleônicas a dívida pública do Reino Unido alcançou cifras 

elevadas, em torno de 200% do PIB. Ainda que durante praticamente todo o século XIX o 

orçamento britânico estivesse sistematicamente superavitário, esse excedente permitiu apenas 

financiar os juros pagos aos detentores dos títulos públicos, sem cobrir as amortizações. Foi 

somente o crescimento da produção interna e da renda nacional que permitiu, enfim, ao 

término de um século, reduzir o endividamento público como porcentagem da renda 

nacional 169 . A solução, portanto, não brotou da mesquinharia fiscal, mas de condições 

estruturais diversas, esteadas em uma visão voltada para o crescimento, e não para a inanição. 

As altas taxas de juros não têm logrado êxito em reduzir o endividamento. Por outro 

lado, é preciso considerar que os juros altos aumentam a taxa de remuneração do capital, que 

excede substancialmente a taxa de crescimento da economia. Sob estas condições, a riqueza 

herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção, e é quase inevitável que a fortuna 

herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho e que a concentração de 

capital atinja níveis muito altos, potencialmente incompatíveis com os valores meritocráticos 

e os princípios de justiça social que estão na base das sociedades democráticas modernas170. É 

preciso considerar os efeitos que a política monetária provoca na sociedade, mormente no que 

tange à distribuição de renda, justiça social e acesso a direitos. Uma política macroeconômica 

que ignore a realidade não parece apta a alçar êxito. 

A tese central de Piketty é que uma diferença, ainda que pequena, entre a taxa de 

remuneração do capital e a taxa de crescimento da economia pode produzir, no longo prazo, 

efeitos muito potentes e desestabilizadores para a estrutura e a dinâmica da desigualdade 
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numa dada sociedade171. Uma tal condição estrutural não pode ser negligenciada pelo Direito, 

sob pena de após esvaziado o ambiente material de realização de seus ideais, nada reste a ser 

definido pela dogmática. 

Estamos a tratar, portanto, de uma relação político-econômica, que não pode ser 

encarada pelo Direito como algo que lhe seja alheio, sob a pura forma dogmática. É preciso 

empreender uma perspectiva funcional do Direito, lançando um olhar crítico que permita 

apreender o fenômeno de maneira total. A ideia central que aqui estamos expondo é que o 

Direito Financeiro foi capturado pelos interesses privados de agentes econômicos, 

estabelecendo normas que amarram o gasto público com direitos sociais e investimentos, 

relacionados com a realização do programa constitucional, drenando tais recursos para a 

formação de superávit primário com o intuito de reverter ao serviço da dívida pública. Tudo 

isso legitimado por um discurso – envolto em uma teoria econômica neoliberal – de que este 

sistema é necessário e deve estar fora da disputa política, pois apenas com a aplicação deste 

sistema a economia poderá funcionar sem colapsar. 

Diante do cenário acima descrito, Piketty172 lança como um dos grandes desafios do 

futuro o desenvolvimento de novas formas de propriedade e de controle democrático do 

capital. Alerta, no entanto, que as diferentes formas de controle democrático do capital 

dependem, em grande medida, do grau de informação econômica de que as pessoas dispõem, 

daí a importância, especialmente no Brasil, de revelar os fatores condicionantes da dívida e os 

reflexos que a atual estrutura de administração do déficit público impõe à sociedade. Para que 

a democracia venha a retomar o controle do capital, portanto, é necessário partir do princípio 

de que as formas genuínas de democracia e do capital estão e sempre estarão para ser 

reinventadas. 

A difusão da informação sobre o movimento do capital apenas pode ser considerada 

como acessível aos cidadãos se o capital estiver sujeito ao escrutínio democrático. É a partir 

desta condição que será possível controlar as tragédias sociais causadas pelo processo de 

produção e conservar vivas as possibilidades de reinvenção democráticas. É sobre as 

condições de reinvenção e a inserção do capital no campo democrático que trataremos a 

seguir. 

 

3.2 – Capital e democracia: uma relação delicada. 
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A fim de sondar a relação entre capital e democracia é necessário resgatar a própria 

concepção de democracia como regime de governo. Não se desconhece a vastidão do tema e 

não é o propósito desta abordagem exaurir o assunto em sua complexidade, o que demandaria 

mover um ferramental histórico e filosófico inoportuno para o que se propõe aqui enfrentar.  

A investigação que se empreende busca revelar as interseções entre o movimento do capital e 

o movimento político dos indivíduos em sociedade quando se direciona ao Estado a busca 

pela realização de seus interesses, a fim de situar a problemática relacionada à forma como o 

Brasil administra sua dívida pública e as condições de realização do desenvolvimento 

nacional, de modo que delimitaremos esta abordagem a um comparativo com o regime 

democrático legado pela Grécia antiga e as formas de Estado democráticos que se apresentam 

na sociedade capitalista moderna. 

Uma tal relação comparativa se dá a partir da percepção da diferença principal entre a 

democracia dos antigos e a democracia dos modernos, qual seja, a totalidade política. Nas 

linhas seguintes teremos a oportunidade de expor a forma como na democracia antiga o 

cidadão fazia do público o seu todo, discutindo as questões da Pólis como se questões 

pessoais fossem, diversamente do que costuma ocorrer na democracia moderna, que tende a 

isolar o debate acerca dos modos de produção e distribuição de renda, deslocando as decisões 

a esse respeito exclusivamente para a esfera privada. O objetivo é repensar as possibilidades 

de reinvenção da democracia, justificando-se essa abordagem a partir da necessidade de 

apontar um caminho para a democratização do capital, especialmente como sugestão de 

solução para o impasse aqui apontado quanto aos efeitos maléficos do crescimento com o 

gasto ilimitado e descontrolado do Estado vertido em favor do serviço da dívida pública. 

 

3.2.1 – Uma breve abordagem sobre as concepções de democracia.  

 

De um modo geral, é possível definir democracia como o governo de todos, quando as 

decisões na esfera pública são tomadas pela participação dos cidadãos, direta ou 

indiretamente. Algumas afirmações históricas possuem a capacidade de firmar a compreensão 

acerca do que seria esse regime político com extremo êxito, como o trecho do clássico 

discurso de Abraham Lincoln no Cemitério de Gettysburg, durante a Guerra Civil Americana, 

quando afirmou ser a democracia o governo do povo, pelo povo e para o povo173. Esse trecho 
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de discurso traduz a ideia que povoa o imaginário coletivo sobre o que significa um regime 

político democrático. Também neste sentido Aristóteles174 já classificava os governos como 

aqueles que cabem a um só indivíduo, a um grupo ou a todo o povo, sendo a democracia esta 

última forma. Mas não são poucos os problemas que surgem quando buscamos compreender 

as mais diversas formas de funcionamento deste governo do povo, pelo povo e para o povo.  

Dentre os principais temas enfrentados está a clássica diferença que se faz entre 

democracia direta e democracia indireta. Bonavides (2012, P. 288-290) explica que a Grécia 

foi o berço da democracia direta, quando o povo se reunia na Ágora para decidir sobre as 

questões políticas da Cidade Estado, povo este que fazia da vida pública a sua própria vida 

civil. É bem verdade que a crítica moderna denuncia que tais condições de participação 

apenas se faziam presentes em virtude do regime de escravidão e do fato de que apenas 

indivíduos de uma determinada classe eram reconhecidos como cidadãos aptos a participar 

das deliberações, excluídas, por exemplo, além dos escravos, as mulheres. O fato é que os 

cidadãos assim reconhecidos viam sempre na vida pública mais do que a complementação ou 

prolongamento de sua vida individual, mas sim os elementos de sua própria existência, sem 

que existisse a axiológica separação moderna entre indivíduo e Estado175.  

Desse modo, a democracia direta garantia àqueles reconhecidos como cidadãos o poder 

de decidir os rumos do Estado, em condições de igualdade. Os gregos consideravam 

democracia aquelas formas de governo que garantissem a todos os cidadãos a isonomia, 

isotimia e a isagoria. Por isonomia compreende-se a igualdade de todos perante a lei, sem 

distinção de grau, classe ou riqueza, dispensando o ordenamento o mesmo tratamento a todos. 

Com a isotimia estava franqueada a todos os cidadãos o livre acesso ao exercício das funções 

públicas, sem outras distinções que não o merecimento, a honradez e a confiança. Já a 

isagoria garantia o direito de palavra, a igualdade reconhecida a todos de falar nas 

assembleias populares, de debater publicamente os negócios do governo, respeitadas as 

deliberações. Essas eram as bases sobre as quais se assentava a democracia direta na 

antiguidade176. 

Os regimes democráticos do período helênico dissiparam-se no mundo ocidental ao 

longo dos anos com as transformações na passagem da idade antiga para a idade medieval. É 

a partir das revoluções liberais, no nascimento da idade moderna, a reboque do pensamento 

iluminista, que passam a ser retomadas as ideias de que o governo seja guiado pela vontade 
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do povo. Mas todo o contexto histórico da retomada da democracia envolverá formas 

diferentes deste regime em comparação com o que era praticado no mundo antigo, 

caracterizando-se a nova era pela presença do chamado sistema representativo, a democracia 

exercida pelos representantes do povo, eleitos para tomar as decisões políticas que na 

antiguidade eram tomadas diretamente na Ágora. 

Pode-se firmar que o sistema representativo possui suporte em razões de ordem prática, 

mas, também, em questões sensivelmente políticas. As razões de ordem prática consistem na 

constatação de que o Estado moderno já não é o Estado-cidade de outros tempos, mas o 

Estado-nação, de larga base territorial, o que torna inviável captar a vontade da população de 

modo direto no processo decisório. Assim é que se faz necessário que o povo eleja seus 

representantes para o Parlamento, ambiente no qual serão tomadas as decisões, por delegação 

popular. No entanto, para além de questões de ordem prática, determinantes para a 

sustentação da democracia representativa são as questões políticas. 

O Barão de Montesquieu, em sua obra “O Espírito das Leis”, tratava do que entendia 

como a corrupção do princípio da democracia, nestes termos177: 

 

O princípio da democracia corrompe-se não somente quando se perde o espírito de 

igualdade, mas também quando se adquire o espírito de igualdade extremo e cada um quer 

ser igual àqueles que escolheu para comandá-lo. A partir deste momento, o povo, não 

podendo suportar o próprio poder que delegou, quer fazer tudo sozinho, deliberar pelo 

senado, executar pelos magistrados e despojar todos os juízes. 

[...] 

Não se pode dar muito ao povo sem tirar ainda mais dele; mas, para tirar dele, deve-se 

derrubar o Estado. Quanto maiores as vantagens que ele parecerá estar tirando de sua 

liberdade, mais ele se estará aproximando do momento em que deve perde-la. Criam-se 

pequenos tiranos que têm todos os vícios de um só. Rapidamente, a liberdade que resta 

torna-se insuportável;  um só tirano ergue-se; e o povo perde tudo, até as vantagens de sua 

corrupção. 

Assim, a democracia deve evitar dois excessos: o espírito de desigualdade, que a leva à 

aristocracia, ou ao governo de só; e o espírito de igualdade extrema, que a leva ao 

despotismo de um só, assim como o despotismo de um só termina com a conquista. 

 

As palavras de Montesquieu expressam a concepção burguesa de que o governo 

democrático demanda o exercício do poder por quem detenha as virtudes para esta função. A 
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virtude deveria ser encontrada, portanto, nos representantes, aqueles que fazem o Estado. O 

povo não deveria decidir as questões do governo, pois não teria capacidade para esta 

incumbência e o grande vício que se encontra em uma sociedade democrática é a busca pelo 

que chama de igualdade extrema, que aponta como a estrada célere para a servidão do 

governo de um só. O povo, ao buscar ser o Estado, terminaria por sucumbir a quem busca 

tomar o Estado para si e formar um governo autoritário. 

Essa concepção política acerca dos problemas de uma democracia direta dominava os 

publicistas franceses da primeira fase da Revolução. Cumpriria dar ao problema solução 

jurídica, política e social, concebida em termos de participação limitada da vontade popular, 

que evitasse de uma parte a continuação do regime monárquico e coibisse os excessos em que 

se desempenharia a autoridade popular, caso lhe fosse conferido o pleno exercício do poder. E 

a forma política encontrada foi moldada pela doutrina moderna da soberania nacional, que 

substitui aquela imagem do indivíduo titular de uma fração da soberania, com milhões de 

soberanos em cada coletividade, por uma pessoa privilegiadamente soberana, qual seja, a 

Nação, que representa um corpo político vivo, real, atuante, que detém a soberania e a exerce 

através de seus representantes178.  

A Nação seria a titular da soberania e do poder constituinte, e não o povo. A Nação não 

é o povo, é algo superior, que se expressa na forma como os representantes exercem a 

soberania e o poder constituinte. É Jean-Jacques Rousseau que irá desferir a mais poderosa 

crítica ao regime representativo e, do mesmo modo, apontar uma solução baseada no seu 

conceito de vontade geral. Rousseau já inicia sua obra O Contrato Social demonstrado que 

busca encontrar o caminho para legitimar a ordem jurídica no Estado moderno179: 

 

O homem nasceu livre e em toda parte é posto a ferro. Quem se julga o senhor dos outros 

não deixa de ser tão escravo quanto eles. Como se produziu essa mudança? Ignoro. O que 

pode torna-la legítima? Acredito poder resolver essa questão. 

 

Rousseau foi um filósofo político contratualista, e como tal parte de uma concepção 

acerca do estado de natureza do homem, definindo-a como boa e, no entanto, corrompida pela 

vida em sociedade, sendo o Estado a associação dos homens direcionada ao bem comum, a 

fim de afastar a opressão que haveria no estado de natureza. Sua proposição no Contrato 

Social, portanto, está direcionada a apontar uma solução que legitime a ordem jurídica 
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formada pela associação dos indivíduos. Na sua formulação o povo é o soberano, e ao 

legislador não está franqueada a possibilidade de decidir em seu lugar180: 

 

Quem redige as leis, portanto, não tem ou não deve ter nenhum poder legislativo, e o 

próprio povo não poderia, mesmo que o quisesse, despojar-se desse direito incomunicável; 

porque, segundo o pacto fundamental, somente a vontade geral obriga os indivíduos, e 

nunca se pode assegurar que uma vontade individual seja conforme à vontade geral senão 

depois de submetê-la aos sufrágios livres do povo; eu já afirmei isso, mas não é inútil 

repetir. 

 

A crítica de Rousseau à democracia representativa, no entanto, não o leva a defender a 

democracia direta nos moldes exercidos na Grécia antiga. O ponto máximo de sua proposição 

é a concepção de vontade geral, que consiste na expressão da busca pelo bem comum que 

move os indivíduos a associarem-se no todo, ao tempo em que passam a ser súditos desse 

mesmo todo. Como são partes integrantes dessa totalidade, a lei vinda de um terceiro não é 

estranha, pois expressa a vontade geral. O Estado não é distinto de seus membros, pois os 

indivíduos participam da soberania, lançando-se ativamente na consecução do interesse 

comum. A vontade geral expressa uma perspectiva não apenas formal de democracia, baseada 

na concepção de que se deve respeitar aquilo que decidido pelos representantes do povo, mas 

há sim, primordialmente, uma perspectiva material, a ideia de que o todo não é o que diz o 

legislador, mas o que se entende por bem comum181.  

Portanto, se o legislador não expressa o bem comum por meio de suas decisões, haverá 

de ruir o Estado como instituição de representação da associação dos indivíduos. Já a partir 

deste momento podemos identificar a tensão entre a democracia meramente formal e uma 

democracia material, em que há de se refletir não apenas sobre a forma como as decisões são 

tomadas, mas especialmente sobre as condições materiais a que se submetem os indivíduos. O 

desenvolvimento posterior da sociedade capitalista trouxe grandes desafios a serem 

enfrentados, considerando as transformações no modo de produção e na forma de distribuição 

da propriedade privada. 

Neste sentido ganha importância tratar não apenas da democracia como procedimento, 

como forma, mas entender como funcionam os modos de produção e distribuição da 

propriedade no contexto de uma sociedade democrática. É com essa preocupação que Adam 
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Przeworsky investiga a tensão permanente entre Estado e mercado no capitalismo moderno, 

bem como de que forma esta tensão pode ser resolvida e as consequências deste embate para a 

democracia. Já na introdução de sua obra “Estado e Economia no Capitalismo” o autor deixa 

bem vincado que Estado e mercado são dois mecanismos mediante os quais os recursos 

escassos são alocados para usos diversos e distribuídos para os consumidores, sendo que no 

mercado os recursos são alocados e distribuídos por meio de interações descentralizadas que 

se guiam pela busca do lucro individual; já o Estado, por meio de instrumentos como taxação 

e regulação, pode orientar a alocação e distribuição de recursos para a finalidade de produção 

de benefícios coletivos182. 

É a relação entre os dois mecanismos de distribuição e alocação de recursos que produz 

entre eles a tensão permanente na sociedade capitalista. E a democracia, na esfera política, 

tende a exacerbar esta tensão. É que a democracia oferece uma oportunidade de obter 

reparação por meio do Estado àqueles que são pobres, oprimidos ou miseráveis em 

consequência da propriedade privada dos recursos produtivos. As demandas sociais em uma 

democracia podem ser veiculadas diretamente ao Estado, a fim de cobrar-lhe intervenção no 

processo de acumulação que se desenvolve no âmbito do mercado de modo a orientar a 

distribuição de recursos à promoção do bem comum em detrimento do lucro individual das 

classes proprietárias. A pergunta que Adam Przeworsky faz, então, é se podem os governos 

controlar uma economia capitalista? É possível conduzir a economia contra interesses e 

preferências dos que controlam a riqueza produtiva?183 

Para responder estas questões são abordadas três proposições teóricas básicas expressas 

nas palavras do autor em destaque184: 

 

São três as proposições teóricas básicas: os Estados respondem às preferências dos 

cidadãos, os Estados procuram realizar seus próprios objetivos, e, finalmente, os Estados 

agem segundo o interesse dos que possuem riqueza produtiva. Na primeira visão o povo 

manda. [...] Os políticos, lutando por adesões, ofertam aquelas políticas que são 

coletivamente preferidas pelos cidadãos e, uma vez nos cargos, procuram implantar essas 

políticas. Na segunda visão, os Estados são instituições autônomas em relação à sociedade. 

Os Estados ‘governam’ em benefício próprio – os governos traçam políticas que refletem 

os valores e os interesses dos administradores estatais. Na terceira perspectiva, finalmente, 

os Estados são tão constrangidos pela economia, especificamente pelos interesses dos 
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proprietários privados dos recursos produtivos, que os governos não podem empreender 

quaisquer ações contrárias a esses interesses. Assim sendo, é o ‘capital’ quem governa. 

 

Situado dessa forma o debate, ganha revelo compreender a forma como se entrelaçam 

democracia e capital. Esta abordagem da democracia por uma perspectiva material é 

importante para tratar da forma como o Estado brasileiro administra a dívida pública e as 

demandas sociais. Particularmente para o objeto neste estudo tratado, a tensão entre mercado 

e Estado está expressa na forma como se realiza a drenagem de recursos públicos para o 

serviço da dívida em detrimento da realização de despesas com os serviços públicos e 

efetivação dos direitos sociais previstos na Constituição Federal. Para investigar a 

funcionalidade das normas de Direito Financeiro que priorizam os recursos públicos 

destinados à despesa financeira em detrimento dos gastos sociais, portanto, é indispensável 

entender as formas utilizadas para dissipar a tensão entre mercado e Estado em uma sociedade 

democrática. 

 

3.2.2 – A separação entre o econômico e o político. 

 

A fim de cumprir com êxito a investigação acerca das formas utilizadas para dissipar a 

tensão entre mercado e Estado na democracia, cumpre aprofundar as três proposições de 

Adam Przeworsky185. Como destacado acima, sobre os caminhos para o Estado conter as 

externalidades negativas do processo de acumulação capitalista em uma democracia, cogita-se 

de três possibilidades, quais sejam, o governo do povo, o governo do Estado e o governo do 

capital. Sobre o chamado governo do povo a pergunta que orienta a investigação é se no 

capitalismo é o povo quem governa, ou seja, se os representantes eleitos tomam como sua a 

pauta dos eleitores e, investidos nos cargos políticos, empreendem ações a fim de realizar as 

expectativas da população. Uma resposta afirmativa há de considerar que os agentes públicos 

representam os interesses dos indivíduos, havendo então uma coincidência entre políticas 

públicas e as preferências coletivas.  

Sobre o governo do Estado, a concepção é de que os Estados possuem aptidão para 

empreender as políticas públicas de modo autônomo, em relação ao mercado e à sociedade. O 

governo estabelece o seu próprio governo e o Estado se torna autônomo, prevalecendo a 

vontade dos agentes políticos na persecução de seus próprios interesses. Os governantes lutam 
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continuamente para escapar a controles externos e estabelecer seu próprio governo. O autor 

enfrenta tanto as teorias marxistas que vêm o Estado como estrutura de classe dominada pela 

burguesia detentora dos meios de produção, como teorias que defendem que essa mesma 

classe não pretende governar pois os custos da luta pelo poder político são altos, sendo mais 

conveniente entregar o governo a uma ditadura forte de Estado. 

A terceira proposição investiga se o Estado é governado pelo capital. O marxismo é o 

componente ideológico que se destaca ao reivindicar que, no capitalismo, todos os governos 

devem respeitar e proteger as demandas essenciais dos que detém os meios de produção e as 

forças políticas que controlam as instituições do Estado não possuem aptidão para alterar essa 

situação porque ela é estrutural, uma característica do próprio sistema capitalista, do 

movimento do capital, e não dos ocupantes das posições governamentais ou dos vencedores 

das eleições.  

Przeworsky mergulha com profundidade nas possibilidades de identificação normativa 

da relação entre Estado e mercado em uma sociedade capitalista, e suas conclusões denotam a 

impossibilidade de concluir por qualquer uma das proposições formuladas, por si só. Destaca 

o autor que nenhuma das teorias que sustentam as proposições que apresenta é 

suficientemente persuasiva. Ressalta, no entanto, que é possível apontar algumas armadilhas 

reveladas pelas proposições teóricas, e dentre elas está a constatação da experiência cotidiana 

no sentido de que a liberdade e a participação podem conviver, e de fato convivem, com a 

pobreza e a opressão. Portanto, discutir democracia sem considerar a economia onde essa 

democracia vai funcionar é uma ação digna de um avestruz186. 

A importância de inserir na concepção de democracia a questão econômica fica 

evidente ao defender quais os problemas que um governo tem a enfrentar e qual o caminho a 

seguir nesse enfrentamento187: 

 

Cada sociedade se defronta com três diferentes problemas políticos: como tornar manifestas 

e agregar as preferências individuais, como manter as instituições políticas especializadas 

responsivas às demandas democráticas e como satisfazer os objetivos democraticamente 

escolhidos, referentes à alocação de recursos escassos. Esses problemas são irredutíveis uns 

aos outros: uma democracia processualmente perfeita no campo político não resolve os 

problemas derivados da desigualdade econômica. A socialização dos recursos produtivos 

torna ainda mais urgente a tarefa de agregar as preferências e de supervisionar o aparato 
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estatal. Uma democracia madura exige instituições eleitorais que sejam representativas, 

instituições estatais responsivas à democracia e mecanismos de alocação de recursos que 

obedeçam ao processo democrático. Nada menos que isso. 

 

Inserir a questão material, as condições de vida da população em geral, o modo de 

produção e o processo de acumulação da propriedade no âmbito da discussão sobre a 

democracia implica a substituição da ideologização pela materialização do Estado. Implica 

expandir a análise para além do processo eleitoral, da forma como são moldadas as 

instituições, recepcionando todos os elementos materiais que regem a vida em sociedade 

como elementos políticos, inclusive a economia. A questão é que a democracia moderna, na 

forma capitalista, diversamente do que ocorria na democracia antiga ateniense, por exemplo, 

parece tender a isolar a economia do debate democrático. 

Diversamente do que ocorria na democracia antiga e em sistemas políticos anteriores, a 

alocação social de recursos e de trabalho no capitalismo moderno não ocorre por comando 

político, determinação comunitária, hereditariedade, costumes ou obrigação religiosa. Os 

poderes de apropriação econômica e de exploração da propriedade não se baseiam 

diretamente nas relações de dependência jurídica ou política. Desse modo, a esfera política 

denota um caráter especial porque o poder de coação que sustenta o uso e exploração da 

propriedade privada não é acionado diretamente pelo proprietário. Não há subordinação 

jurídica ou política aparente no mercado. No entanto, o gozo e a exploração da propriedade 

demandam formas legais e funções policiais do Estado. Assim sendo, resta evidente que, 

apesar de sua diferenciação, a esfera econômica se apoia firmemente na política188. 

A fim de garantir o livre funcionamento do mercado a economia assume então uma 

forma especializada, autônoma, deve ser livre de ingerências políticas. O poder do Estado 

deve ser acionado apenas para garantir a propriedade privada, que é a condição essencial para 

o regular funcionamento do regime capitalista. A coação política direta foi então excluída do 

processo de extração de excedentes e removida para um Estado que em geral intervém apenas 

indiretamente nas relações de produção, e a extração de excedentes deixa de ser uma coação 

política imediata. A luta pela apropriação aparece não como uma luta política, mas como uma 

batalha em torno dos termos e das condições de trabalho189. Os cidadãos são juridicamente 

livres para vender sua força de trabalho e passam a ser totalmente inseridos nesse ambiente de 
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produção regulado pelo mercado. O mercado, então, é o sistema que irá regular praticamente 

todo o ambiente social dos indivíduos, mas não pela via política, e sim pela simples 

reprodução de sua dinâmica, garantida pelo Estado. 

A consequência natural desse estado de coisas é que, despolitizada a economia, o modo 

de produção e as formas de expropriação, restam tolhidas as possibilidades de influencia 

nesse ambiente por parte dos indivíduos, pela via democrática. Desse modo, se o Estado 

molda uma estrutura jurídica para proteger e bem remunerar o capital financeiro - como é o 

caso da legislação financeira no Brasil, que garante a busca de superávit primário como 

finalidade primordial da execução orçamentária – em detrimento da realização do custeio dos 

direitos sociais e políticas voltadas a impulsionar o desenvolvimento nacional, tal estrutura 

jurídica não deve ser objeto de questionamento na esfera política. Não caberia aos cidadãos 

demandarem ao Estado que altere as formas legais que sustentam a administração do déficit a 

fim de possibilitar a prestação dos direitos sociais e de investimentos públicos, pois esta seria 

uma questão técnica, e não política. 

Como no capitalismo as relações de propriedade são privatizadas e, portanto, 

despolitizadas, há uma alteração na estrutura social que ressignifica a cidadania, que passa a 

ser compreendida como o exercício dos direitos civis e políticos, deixando intactas as relações 

de propriedade e de poder operadas pelo funcionamento dos mercados. Neste cenário o que se 

nota é uma democracia esvaziada de conteúdo social, em que a igualdade formal de direitos 

políticos tem efeito mínimo sobre as desigualdades ou sobre as relações de dominação e de 

exploração em outras esferas. Tornou-se comum compreender a democracia como garantia de 

liberdades civis e políticas, proteção de uma esfera de privacidade, defesa dos indivíduos 

contra o Estado e coisas afins, afastando qualquer relação da democracia com a pauta 

econômica, mais especificamente com as decisões acerca da alocação de recursos190. 

 Nestas circunstâncias restam intocadas as esferas de dominação e coação criada pelo 

sistema capitalista, de modo que as relações de trabalho, a distribuição e alocação de recursos 

passam a serem governadas diretamente pelas leis do mercado e pelo imperativo da 

maximização do lucro, sendo afastada qualquer responsabilidade democrática pelos efeitos 

sociais deletérios que possam causar. Um sistema democrático assim idealizado não concebe 

que os cidadãos tenham a possibilidade de clamar por uma reforma institucional que 

desvincule os recursos orçamentários do Estado destinados prioritariamente ao serviço da 

dívida pública, promovendo um novo arranjo que garanta volumes financeiros necessários à 
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realização do desenvolvimento nacional e dos direitos sociais previstos na Constituição. Uma 

tal reforma institucional quebraria o isolamento da economia em relação à política, 

supostamente necessário para o bom funcionamento do sistema de mercado livre e que está 

pressuposto na concepção de democracia formal de que acima se trata. 

A ideia que se defende aqui, especialmente após a pesquisa acerca das condições 

materiais impostas à realidade brasileira pela estrutura jurídica de administração do déficit 

público montada no Brasil pós-Constituição de 1988, é que o espaço econômico – aquele 

onde são tomadas as decisões pelos indivíduos, negociadas as mercadorias e exercido o 

direito de propriedade – é também um espaço político, um terreno não apenas de liberdade de 

escolha, mas também de dominação e coação. Assim sendo, a principal sugestão que se 

coloca é que a democracia precisa ser repensada não apenas como categoria política, mas 

também econômica e, especialmente, como categoria jurídica, de modo que se obtenha pelo 

regime democrático não apenas a garantia aos cidadãos do exercício de direitos de liberdades 

negativas, mas especialmente proteção estatal contra as externalidades do processo de 

acumulação e, pela via jurídica, se possa reconstruir a teoria da constituição pelo princípio 

democrático, a fim de ressignificar a imperatividade do programa constitucional estabelecido. 

 

3.2.3 – A democracia como categoria jurídica e a natureza política do Direito 

Constitucional. 

 

Já se evidenciou acima que a democracia pode – e deve – ser mais do que um regime 

político de escolha de representantes e proteção de liberdades civis e garantia da propriedade. 

A vida material regulada exclusivamente pelas leis de mercado tende a ser esvaziada, sendo 

estéril um regime político que se limita a ouvir as demandas da população apenas por meio de 

processos formais de escolhas eleitorais. Politizar a vida econômica dos indivíduos é fazer 

com que o Estado renda obediência às demandas sociais que reclamam não apenas proteção 

da propriedade, garantia de liberdade de expressão e livre trânsito, mas especialmente 

possibilidades de usufruto de condições mínimas de dignidade para sobrevivência e 

realização, como saúde, educação, moradia e cultura. Sendo a democracia uma categoria 

política e econômica, haverá de ser também uma categoria jurídica. É que as demandas 

sociais oriundas das necessidades encontradas na vida material tomam forma jurídica ao 

serem acolhidas pelo Estado como direitos. E a Constituição é via jurídica que recebe essas 

demandas e as processa na forma do Estado. 
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Considerar a Constituição como a instituição jurídica que acomoda a vida material na 

esfera do Direito implica reconhecer a natureza política do Direito Constitucional. E o objeto 

inicial do Direito Constitucional é definir o conceito de Constituição. Neste espaço não 

estamos nos propondo a exaurir o debate acerca da teoria da Constituição, de modo que para 

os fins a que nos destinamos importa referenciar a síntese que Marcelo Neves191 elabora sobre 

a pluralidade de concepções modernas surgidas após a emergência do Estado liberal pós-

revolucionário. Para o autor os conceitos de Constituição podem ser classificados em quatro 

tendências fundamentais, por meio das concepções sociológica, jurídico-normativa, ideal e 

cultural-dialética. 

A definição sociológica clássica de Constituição é a formulada por Lassale na sua 

célebre conferência de 1862, definindo-a como a soma dos fatores reais de poder; por esta 

concepção um documento que não expresse a soma dos fatores reais de poder seria mera folha 

de papel. Em oposição à concepção sociológica apresentam-se os conceitos exclusivamente 

jurídico-normativos de Constituição, como desenvolvido na teoria pura do Direito de Kelsen. 

Uma terceira perspectiva compreende a Constituição como um produto ideal do Estado de 

direito burguês, expressão do chamado movimento constitucionalista; seria Constituição, 

portanto, apenas aquela que correspondesse a um determinado padrão valorativo ou a 

princípios ideais, como no art. 16 da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão de 

1789, que considera um Estado com Constituição aquele que assegure a garantia dos direitos 

e a separação dos poderes. Por fim, aos conceitos unilaterais opõem-se as chamadas 

concepções dialético-culturais, conforme as quais a Constituição é definida como síntese 

abrangente das três dimensões básicas referidas. 

Marcelo Neves 192  faz referência ainda à concepção de Luhmann, que define 

Constituição como o acoplamento estrutural entre política e direito, sendo ela fator e produto 

da diferenciação funcional entre direito e política como subsistemas da sociedade, e a 

constitucionalização apresenta-se como o processo através do qual se realiza essa 

diferenciação. Desse modo, por meio da Constituição como acoplamento estrutural, as 

ingerências da política no direito não mediatizadas por mecanismos especificamente jurídicos 

são excluídas e vice-versa. À Constituição, portanto, cabe atribuir forma jurídica às demandas 

advindas da esfera política, a fim de adequá-las ao sistema jurídico e evitando, de igual 

maneira, que o direito passe a operar como um sistema de natureza política. 

                                                        
191 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3ª Ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016. P. 56-

64. 
192 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3ª Ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016. P. 65-

66. 
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Diante deste quadro panorâmico, e para os fins desta pesquisa, revela-se importante 

extrair das concepções de Constituição especialmente a preocupação da relação entre o texto e 

a realidade material. O desafio aqui colocado tem a ver com a problematização das normas de 

Direito Financeiro que estrangulam as possibilidades de realização do programa da 

Constituição de 1988, estabelecendo uma profunda desconexão entre o texto da CF e a 

realidade da vivência constitucional. Diante deste quadro de desconexão uma concepção 

meramente jurídico-normativa de Constituição revela-se inapta a abrigar as categorias 

essenciais do Direito Constitucional, como por exemplo, a natureza dos direitos fundamentais, 

incluídos neles os direitos a uma prestação, como direito à saúde, educação e moradia. A fim 

de definir o conteúdo e significado destas categorias é necessário sondar a realidade material 

da sociedade regida pela Constituição, e não apenas ter por concepção uma ideia universal 

abstrata sobre as mesmas categorias, formuladas sob uma perspectiva ideológica 

exclusivamente liberal-burguesa. 

Bercovici193 formula sua crítica à doutrina publicista tradicional, que na sua concepção 

exclui o povo do âmbito do Direito Constitucional por não ser uma categoria jurídica, 

esquecendo que as questões constitucionais essenciais são políticas e, como tais, não podem 

ser decididas nos tribunais. Afirma ainda que a jurisdição constitucional assumiu a pretensão 

de reduzir e concentrar em si toda a problemática da teoria da constituição, abandonando 

questões centrais, como a democracia. Bercovici enxerga no constitucionalismo um 

movimento que tolhe da constituição sua historicidade, na tentativa de congelar as aspirações 

democráticas para salvaguardar as aquisições liberais das constituições, tornando o 

constitucionalismo árbitro de um conflito do qual faz parte. Assim é que se faz necessário 

reconstruir a teoria da constituição pela via do princípio democrático, entendendo a 

democracia como categoria jurídica, e não exclusivamente política. Desse modo, o princípio 

legitimador da constituição é a democracia em sua dimensão material, não apenas 

procedimental, e não se trata de norma fundamental hipotética ou de direito natural, mas de 

uma força política real que fundamenta a normatividade da constituição, legitimando-a. 

O Estado que possui uma concepção de constituição excludente da democracia na sua 

forma material, tende a viver em estado de crise. E sobre crise da constituição Paulo 

Bonavides 194  nos ensina a diferença entre o que chama de crise constituinte e crise 

constitucional, sendo esta última tão somente a crise de uma Constituição, de modo que não 

                                                        
193 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do constitucionalismo. 2ª Ed. São 

Paulo: Quartier Latin, 2013. P. 14-18. 
194 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 196-201. 
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afeta a titularidade e legitimidade do poder constituinte, sendo passível de solução por meio 

de intervenção do poder de reforma. Já a crise constituinte, típica dos países 

subdesenvolvidos, pela fragilidade de seus mecanismos econômicos, revela inadequação do 

sistema político e da ordem jurídica ao atendimento de necessidades básicas da ordem social, 

que permanecessem insatisfeitas ou postergadas. A crise constituinte representa a 

enfermidade do próprio corpo social, e não apenas de um instituto jurídico específico. 

A suposta neutralidade de uma constituição, concebida pela perspectiva meramente 

jurídico-formal, conduz à crise constituinte, e a forma como a legislação financeira engessa os 

recursos públicos necessários para os gastos sociais, reservando-os primordialmente ao 

serviço da dívida, é expressão desta crise, ao instrumentalizar pela via jurídica uma estrutura 

que aprofunda o quadro de miséria e desigualdade vivido no Brasil. As normas 

constitucionais e infraconstitucionais que sustentam essa estrutura jurídica são apresentadas 

como expressão de um Direito Financeiro que se coloca como neutro, como se esse arranjo 

institucional fosse o único possível para o Estado, de modo que não caberia submetê-lo ao 

debate democrático a fim de encontrar um outro arranjo institucional que permita destinar 

recursos primordialmente para necessidades sociais diversas, a fim de debelar o grave quadro 

social e, assim, dissipar a crise constituinte decorrente da extrema dissociação entre 

Constituição e realidade social. 

É também Bercovici195 quem faz o alerta de que o problema na Teoria da Constituição é 

a desconexão com a Teoria do Estado, o distanciamento em relação à política e à realidade 

social, relatando que a prática mais comum dos vários autores de Teoria do Estado na 

América Latina é a transcrição acrítica das conceituações de Max Weber e Georg Jellinek, 

escapando de uma reflexão aprofundada sobre a especificidade do Estado periférico, que sofre 

limitações em sua soberania tanto interna, quanto externamente, caracterizados como 

movimentos de bloqueio à soberania. Do mesmo modo que padece a Teoria do Estado, falta 

uma Teoria da Constituição própria, adequada à nossa realidade, sendo o constitucionalismo 

latino-americano normalmente entendido como um “desvio” do constitucionalismo europeu e 

norte-americano. Dessa forma o Estado periférico está inserido em um estado de exceção 

permanente que se contrapõe à normalidade dos Estados centrais desenvolvidos.  

As decisões econômicas e políticas do Estado periférico são tomadas de um modo 

condicionado, que difere consideravelmente do modo de tomada de decisão nos Estados 

centrais, evidenciando a necessidade de uma Teoria Constitucional própria. Uma Teoria 

                                                        
195 BERCOVICI, Gilberto. Teoria do Estado e Teoria da Constituição na Periferia do Capitalismo: breves 

indagações críticas. Em Diálogos Constitucionais Brasil-Portugal. São Paulo: Renovar, 2004. P. 266-290. 
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Constitucional assim concebida pressupõe a aceitação do Direito Constitucional como um 

Direito político, sendo a democracia uma de suas categorias fundamentais. Desse modo, a fim 

de compreender, por exemplo, a natureza e o conteúdo dos direitos sociais e dos princípios 

fundamentais da Constituição se faz necessário considerar as condições materiais da vivência 

constitucional, as relações econômicas que conduzem a vida dos cidadãos. A democracia alça 

sua posição como categoria jurídica, neste cenário, a partir da consideração de que a forma de 

conectar o Estado com as demandas sociais e a vivência material da Constituição é opção pela 

pujança do processo democrático. 

 

3.3 – O autoritarismo monetário e a fraude ao Programa Constitucional no Brasil. 

 

Como demonstrado anteriormente, o debate acerca da dívida pública está situado no 

contexto das crises fiscais vividas pelo Estado brasileiro. É comum que se busquem ajustes 

por meio da limitação de despesas primárias, preservando o gasto financeiro operado 

especialmente pelo Banco Central, sob o pretexto de que a autarquia demanda autonomia para 

realizar a política monetária, cambial e creditícia, a fim de preservar o poder de compra da 

moeda e o equilíbrio macroeconômico como um todo. Já tratamos dos impactos que este 

estado de coisas produz nas contas públicas e na capacidade de investimento social do Estado. 

No entanto, o que se nota é a persistência de reformas que reproduzem o mesmo roteiro: 

atacar o gasto público, preservar a autonomia real do Banco Central, excluir o debate 

econômico da arena democrática, limitando-o a uma esfera tecnocrata. 

O isolamento das questões econômicas no âmbito da tecnocracia é o substrato fático que 

engendra a estrutura jurídica de administração da dívida pública e que tem causado a 

drenagem dos recursos públicos para a remuneração do capital especulativo, esvaziando as 

possibilidades de realização do programa constitucional estabelecido pela Constituição de 

1988. Após o advento da Constituinte, com seu forte conteúdo social e programático, a teoria 

constitucional e mesmo o Poder Judiciário têm promovido avanços interpretativos, muitas 

vezes criticados como ativismo judicial indesejável, movidos pelo intuito de ver realizados os 

princípios e diretrizes constitucionais, o que se revela como uma tentativa de transformar a 

realidade material nos autos dos processos. Esses esforços, não obstante possamos apontar 

valiosos avanços, não têm se mostrado aptos a transformar de fato a realidade da vivência 

constitucional. O que se defende é que a transformação da vivência constitucional está 

amarrada a um elemento autoritário de Estado expresso na estrutura jurídica que reproduz a 

drenagem de recursos públicos com base no interesse de uma elite, em detrimento das 
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realizações sociais que deveriam ser promovidas pelo Estado. Para resgatar as raízes desse 

elemento autoritário faz-se relevante buscar os elementos históricos na formação do Estado 

brasileiro que demonstram relação com os interesses econômicos presentes na sociedade. 

 

3.3.1 – A formação do Estado Brasileiro e uma perspectiva histórica para a crise fiscal.  

 

O desafio de tornar realidade o compromisso da Constituição Federal de 1988 em 

realizar um Estado de bem-estar social demanda investigar os fatores reais de poder presentes 

na sociedade e o modo como influenciaram e influenciam ainda as formas do Estado 

brasileiro. Tendem a ser estéreis avanços na dogmática e hermenêutica constitucional, na 

forma como passam a decidir os Tribunais rendendo atenção especial às diretrizes e princípios 

constitucionais, caso não se promovam alterações na realidade material e nas formas do 

Estado como um todo. Sem que estejam garantidos os recursos públicos necessários, é até 

possível que decisões judiciais em processos individuais determinem, por exemplo, a 

prestação de um medicamento X ou Y para um determinado indivíduo que dele necessite, mas 

a realidade tem mostrado que essa circunstância por si só não possui aptidão para promover a 

melhoria do sistema de saúde pública como um todo. 

É apenas investigando o movimento dos fatores reais de poder que se torna possível 

escapar da armadilha de concentrar o debate em demasia sobre as políticas macroeconômicas 

de curto prazo, as propostas de reformas fiscais orientadas por uma perspectiva meramente 

conjuntural, em detrimento da real apreciação das questões estruturais. Uma investigação 

acerca do movimento dos fatores reais de poder na formação e existência do Estado brasileiro 

pode ser bem empreendida quando se busca compreender, incialmente e antes de qualquer 

coisa, a forma como se deu a ocupação territorial e formação do Brasil Colônia, 

especialmente em relação ao aspecto econômico. Somente buscando os elementos iniciais da 

formação da sociedade e do Estado brasileiro é que poderemos encontrar o caminho para 

responder o que determina os divergentes padrões de evolução da nossa sociedade, nosso 

regime político e nossa economia ao longo do tempo, em relação aos países desenvolvidos, 

por exemplo. Somente assim será possível compreender as amarras que nos condenam a um 

desempenho persistentemente ruim ao longo do tempo em termos de desenvolvimento. 

Sobre a necessidade de buscar os elementos históricos a fim de compreender as causas 

do baixo desenvolvimento, Douglas North 196  questiona o que impede que economias 

                                                        
196 NORTH, Douglas. Instituições, mudança institucional e desempenho econômico. Tradução: Alexandre 

Morales. São Paulo: Três Estrelas, 2018. P. 157-172. 
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persistentemente subdesenvolvidas adotem instituições que as tornem mais eficientes. O autor 

alerta para o fato de que em um contexto de custos de transação zero a história não importaria, 

mas que o processo mediante o qual se chega às instituições é relevante e condiciona as 

escolhas futuras, de modo que a história importa para revelar que o persistente desempenho 

ruim e os padrões de desenvolvimento divergentes no longo prazo possuem origem em uma 

fonte comum. O que North identifica como dependência da trajetória é a constatação de que 

eventos e circunstâncias históricas podem fazer com que soluções prevalecentes conduzam 

determinadas trajetórias, de modo a estreitar conceitualmente o conjunto de escolhas e 

encadear a tomada de decisões no decorrer do tempo, sendo assim inviável compreender as 

escolhas do presente sem traçar a evolução incremental das instituições. 

A partir da análise de dependência da trajetória da mudança institucional é possível 

identificar o trilho pelo qual seguem os elementos que irão contornar as formas institucionais 

do Estado e a forma do regime político moldado pelos grupos de interesse que se beneficiam 

dos condicionamentos encetados. Ao exemplificar as influências das dependências da 

trajetória no regime político, assim tratou North197: 

 

Os construtos subjetivos dos participantes vão gerar uma ideologia que justifique 

não só a estrutura da sociedade como seu funcionamento precário. Em 

consequência, a economia irá gerar políticas que reforcem os incentivos e as 

organizações existentes. Dessa maneira, tanto os estudos da Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (Cepal) como a teoria da dependência explicam o 

desempenho ruim das economias latino-americanas com base nos termos de troca 

com os países industrializados e em outras condições externas àquelas economias. 

Uma explicação dessa ordem não somente justifica a estrutura das economias latino-

americanas, mas ainda contém implicações diretivas que reforçariam o quadro 

institucional vigente. 

 

É bem verdade que a mencionada Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe - CEPAL contribuiu fortemente para a investigação sobre as causas do 

subdesenvolvimento latino-americano. Celso Furtado, como um de seus expoentes, nos 

fornece um estudo sobre o processo histórico de formação da economia brasileira, em que 

adota como método a busca de respostas históricas para as perguntas econômicas, a fim de 

revelar a dinâmica da formação das estruturas capitalistas no Brasil. E é assim que se revela a 
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razão pela qual se faz necessário buscar identificar os elementos iniciais da formação da 

sociedade brasileira, no contexto da expansão comercial europeia.  

O início da ocupação econômica do território brasileiro é em boa medida uma 

consequência da pressão política exercida sobre Portugal e Espanha pelas demais nações 

europeias, que não reconheciam o direito destas nações às terras que não houvessem sido 

efetivamente ocupadas. Enquanto a Espanha empreendeu a ocupação dos territórios de seu 

domínio por meio da exploração de ouro – especialmente no eixo México-Peru – coube a 

Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que 

não fosse a fácil extração de metais preciosos, que inicialmente não foram encontrados por 

aqui. Favorecido, dentre outros fatores, pela contribuição comercial dos flamengos, a 

experiência anterior de cultivo do açúcar nas ilhas do Atlântico e atuação no mercado de 

escravos africanos já anteriormente estabelecida, foi possível estabelecer no Brasil uma 

empresa agrícola voltada a obter recursos suficientes para financiar a ocupação do 

território198. 

O que se viu posteriormente por todo o período colonial foi a ascensão e declínio de 

ciclos econômicos voltados à extração de recursos naturais e formação de divisas para a 

Metrópole, em detrimento da Colônia. Caio Prado Jr., também analisando o período colonial, 

adverte que todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo “sentido”, em 

consonância com as formulações de North sobre a trajetória da dependência. A evolução do 

Brasil colonial revela que todos os grandes acontecimentos desta era articulam-se num 

conjunto que não é senão um capítulo da história do comércio europeu. Assim Caio Prado 

formula sua concepção sobre o sentido da colonização brasileira199: 

 

No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos 

trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a 

antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os 

recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É esse o 

verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; e 

ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no social, da 

formação e evolução históricas dos trópicos americanos. 

 

                                                        
198 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 34ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. P. 21-

36. 
199 PRADO JR., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 1ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. P. 

28. 
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O sentido da colonização brasileira foi, portanto, a servidão à Metrópole, a orientação 

externa para as decisões sobre as condições de produzir. A colonização evidencia uma 

expansão capitalista mercantil europeia – no caso do Brasil, a expansão portuguesa – 

buscando formas de ampliar sua produção. A formação econômico-social brasileira articula-

se como uma particularidade capitalista, a partir de questões específicas próprias à sua origem 

colonial, formando uma base material que irá erguer o elemento político desta sociedade. 

Como sociedade de capitalismo tardio, em que não se encontram as condições históricas para 

o surgimento de uma burguesia revolucionária, o empreendimento liberal ocorre apenas em 

sua forma econômica, caracterizando-se a esfera política, em verdade, pelos elementos 

autoritário e elitista 200. 

Ao contrário do liberalismo revolucionário, que precisa pôr abaixo os entraves feudais à 

evolução do movimento do capital, no Brasil as condições históricas revelam que esses 

entraves serão sempre afastados a partir de reformas “pelo alto”. As soluções econômicas 

serão tomadas de modo elitizado, por uma pequena burguesia que comanda os rumos do 

Estado, revelando uma aparência de exterioridade em desconexão com a vida material real. O 

que se vê é a consolidação de uma sociedade extremamente autocrática, comandada por uma 

burguesia orientada pelos polos centrais do capitalismo, para a qual a sociedade civil se 

restringe aos que detêm o poder econômico, e as massas trabalhadoras constituem a ameaça 

constante aos seus interesses de classe. Assim é que se articula uma política de Estado 

manipuladora e que alija as massas populares, semeando a gênese da autocracia brasileira201, 

fortemente caracterizada pela forma como as decisões políticas sobre a vida material são 

tomadas de modo alheio ao interesse da sociedade como um todo, sendo as soluções políticas, 

econômicas e jurídicas possíveis sempre, apenas, aquelas que não prejudiquem os interesses 

das camadas privilegiadas.  

                                                        
200 MAZZEO, Antônio Carlos. Estado e burguesia no Brasil: origens da autocracia burguesa. 3ª Ed. São 

Paulo: Boitempo, 2015. P. 95-113. Antonio Carlos Mazzeo faz um apanhado histórico para identificar a forma 

como se dá o processo capitalista no Brasil e as condições de acumulação primitiva de capital. Destaca a 

diferença entre a forma liberal clássica ocorrida na França e Inglaterra, em que a classe burguesa enfrenta a 

nobreza a fim de extinguir as amarras à expansão do capital; a via-prussiana, mencionada por Lênin, em que o 

próprio senhor de terras transforma sua fazenda em uma fazenda de produção capitalista, transformação própria 

de sociedades de capitalismo tardio; e por fim trata do processo capitalista brasileiro como uma “via prussiano-

colonial”, em que se relaciona a condição de capitalismo tardio, respeitando as formações estruturais típicas de 

uma colonia. 
201 MAZZEO, Antônio Carlos. Estado e burguesia no Brasil: origens da autocracia burguesa. 3ª Ed. São 

Paulo: Boitempo, 2015. Mazzeo chama o processo de conciliação brasileiro, de formação do nosso Estado, de 

“bonapartismo-colonial”, sendo o bonapartismo uma forma de governo que surge do caráter 

contrarrevolucionário da burguesia, nas condições de transformações democráticas. 
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Celso Furtado202, quando trata da formação econômica do Brasil, apresenta fatos e 

análises que denotam claramente a forma como a vida material no país sempre foi conduzida 

de cima para baixo, desde a empresa colonial até mesmo após a independência. Nas etapas 

iniciais de ocupação e exploração do território, a renda que se gerava estava fortemente 

concentrada em mãos da classe de proprietário de engenho, sendo estabelecido o fluxo de 

renda basicamente entre a unidade produtiva e o exterior. Diante das condições como ocorreu 

a ocupação do território, por via de sesmarias concedidas pela Coroa Portuguesa, e assim 

pertencendo todos os fatores de produção a um mesmo empresário, é evidente que o fluxo de 

renda se resumia na economia açucareira a simples operações contábeis, caracterizando uma 

economia de tipo semifeudal. Assim, mesmo o eventual crescimento a reboque dos ciclos de 

forte demanda, se realizava sem que houvesse modificações sensíveis na estrutura do sistema 

econômico, com uma concentração de renda tremenda e sem possibilidades de transformações 

sociais, além de ter como característica uma forte dependência da demanda externa203. 

Não muito diferente ocorreu no ciclo do ouro. Ainda que nessa etapa fosse menor a 

concentração de renda, o desenvolvimento de uma economia manufatureira, apta a dinamizar 

os fluxos de renda, foi barrado pelas amarras impostas pelo Tratado de Methuen, entre 

Inglaterra e Portugal. Fragilizado politicamente no contexto geopolítico europeu, Portugal se 

viu na necessidade de buscar a proteção da Inglaterra, firmando assim, em 1703, o Tratado de 

Methuen, que estabeleceu redução no imposto de importação cobrado dos vinhos portugueses 

em solo inglês, tendo em contrapartida livre os tecidos ingleses em Portugal. A consequência 

direta foi uma desarticulação no setor industrial português, de modo que os exploradores do 

ouro em Minas Gerais não se viram em condições de montar uma linha de produção 

manufatureira que agregasse valor aos metais. Ademais, diante do grave desequilíbrio na 

balança comercial portuguesa em virtude da disparidade nas trocas entre tecidos e vinhos, a 

senha pelo ouro brasileiro aumentou exponencialmente, a fim de compensar tal desequilíbrio, 

o que acentuou fortemente o caráter predatório e concentrador da exploração mineira204. 

Superada a etapa colonial, o Brasil encontraria também sérias dificuldades na vida como 

nação politicamente independente. A dívida assumida pela antiga colônia consistente em parte 

do passivo que Portugal contraíra para sobreviver como potência colonial, a extraordinária 

escassez de recursos financeiros do governo central criando clima de insatisfação e revoltas 
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em todo o país foram dificuldades enfrentadas logo nos anos iniciais da nova nação. Após 

esse período de dificuldades o Brasil veria a expansão da economia cafeeira. E aqui é 

importante resgatar a observação de Celso Furtado, que destaca que as classes dirigentes 

cafeeiras, com amplo domínio desde a fase de produção à de comercialização do produto – 

diversamente do que acontecia com a economia açucareira, cujas atividades comerciais eram 

monopolizadas por grupos situados em Portugal ou na Holanda – desde cedo compreenderam 

a enorme importância que podia ter o governo como instrumento de ação econômica, com 

clara consciência de classe que permitiu que tais dirigentes econômicos dominassem as ações 

do governo205.  

 Esse domínio da esfera pública por parte dos empresários cafeeiros tem expressão na 

forma como o problema da mão-de-obra foi resolvido por meio de importação de imigrantes 

com financiamento público, a forma como foram sustentados os níveis de importação mesmo 

com a redução dos preços a pretexto de defesa dos níveis de emprego, sendo ainda desviados 

os impactos da crise para o Estado, a fim de que não se atingisse o lucro dos empresários. O 

domínio das classes dirigentes cafeeiras fez ainda com que o governo central operasse a 

política cambial no intuito de desvalorizar a moeda de modo a compensar os exportadores em 

períodos de baixa de preço – com o preço reduzido, a redução do câmbio no cenário interno 

fez o poder de compra dos dólares oriundos da exportação compensarem as perdas no preço – 

agravando o processo de transferência regressiva da renda nas etapas de depressão206. Na 

prática, o setor cafeeiro repassava para a sociedade os prejuízos que deveriam se abater sobre 

seus empreendimentos econômicos. 

Não é incomum, portanto, que as principais decisões econômicas do país - aquelas que 

afetam a vida da população em geral, e não apenas o destino dos lucros empresariais – sejam 

tomadas alijando a participação popular, excluindo as possibilidades de incorporar soluções 

para os dramas sociais vividos pelas camadas menos favorecidas. A tônica, em verdade, é que 

se decida os rumos das políticas públicas em ambientes de cúpula, sendo comum que decisões 

tais sejam apresentadas como soluções técnicas, as únicas possíveis, de modo a ilustrar seriam 

as condições materiais precárias vivenciadas pela maioria da população uma circunstância 

impossível de ser contingenciada pelo poder público. Exemplo desta dependência da trajetória 

que se identifica na história econômica brasileira é a série de medidas institucionais 

implementadas pelo Governo Castello Branco, pós-golpe de 1964, denominadas Plano de 
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Ação Econômica do Governo (PAEG), sob responsabilidade dos ministros do Planejamento, 

Roberto Campos, e da Fazenda, Otávio Gouveia Bulhões. 

Dentre os principais objetivos do PAEG estava a busca por um novo modelo de 

financiamento público, com a criação de um mercado de títulos públicos apto a proporcionar 

recursos para cobrir o déficit estatal. Visava ainda a redução das taxas de inflação, que 

deveria ser alcançada por meio de política monetária e ajuste fiscal. As reformas institucionais 

promovidas atendiam a este escopo 207 . Nesse ambiente institucional a dívida apresentou 

elevadas taxas de crescimento, tanto em volume absoluto quanto em percentual do PIB. 

Enquanto a dívida pública federal interna representava cerca de 0,5% do PIB em 1965, 

terminou o ano de 1969 com participação próxima a 4%. Esse fato é ainda mais marcante ao 

se considerar que a economia cresceu a taxas extremamente elevadas no mesmo período208. 

Estas concepções que moldaram as reformas institucionais e conduziram a política 

econômica não brotaram do debate público democrático e não constituíam plataforma de um 

governo eleito. Este fato é relevante porque revela a importância do elemento autoritário para 

viabilizar a implementação de tais reformas. Boris Fausto comenta que a implantação de um 

regime autoritário no país facilitou a ação dos ministros Campos e Bulhões. Foi o regime 

autoritário que permitiu tomar medidas que resultaram em sacrifícios forçados, especialmente 

para a classe trabalhadora, sem que esta tivesse condições de resistir209 . Os fatos acima 

narrados denotam claramente a ausência de compromisso do Estado brasileiro com a efetiva 

transformação das dramáticas condições sociais vividas pela maioria da população, com a 

saída do país de uma condição periférica para atingir níveis de desenvolvimento que 

permitam o acesso à população em geral de condições dignas de sobrevivência.  

Nesta linha do tempo, no entanto, a promulgação da Constituição Federal de 1988 é 

evento que se destina a assumir o compromisso com a transformação social tantas vezes 

negligenciado pelas elites nacionais. Após o período de repressão brotou no espaço público da 

vida nacional o anseio por direitos, mas não apenas direitos negativos, os chamados direitos 

civis. A demanda emancipatória reclamava não apenas a garantia de liberdades formais, mas 

o reconhecimento de direitos que possibilitassem a todos alçar condições dignas de cidadania. 

Desse modo, aliados aos direitos civis, às liberdades públicas e aos direitos políticos, a 
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Constituinte teve a preocupação de incorporar uma ampla gama de direitos sociais a serem 

garantidos aos cidadãos, delineando claramente um programa social a ser realizado. 

Sucede que a realização destes direitos sociais, a concretização da cidadania, demanda o 

aporte de recursos financeiros, e a gestão de tais recursos oriundos da atividade financeira do 

Estado deve ser efetivada por meio de uma estrutura jurídica moldada como instrumento de 

realização das diretrizes constitucionais. No entanto, o que se percebe é que o ordenamento 

jurídico brasileiro vem sendo moldado para dizimar as condições de realização do programa 

estabelecido na Constituição, isolando do debate democrático a arena decisória acerca da 

alocação de recursos, sendo assim possível identificar a persistência do elemento autoritário 

identificado na história econômica do Brasil. A estrutura jurídica de administração da dívida 

pública, ao priorizar, acima de quaisquer outros gastos, a destinação de recursos públicos para 

o serviço da dívida, condiciona a atuação do Estado e o torna inoperante em face das 

demandas sociais contra si apresentadas. 

 

3.3.2 – O autoritarismo monetário, a dívida pública e a ideologização da forma política. 

 

O esboço histórico delineado no item anterior nos revela como as decisões sensíveis de 

Estado, ao longo do tempo no Brasil, costumam ser tomadas de modo vertical, de cima para 

baixo, com a captura do centro decisório feita pelas elites nacionais. O Estado, portanto, 

parece conduzido por interesses privados da alta burguesia nacional, em detrimento de uma 

atuação redentora de nossa condição de subdesenvolvimento. Demian Guedes, em trabalho 

que discute as características do autoritarismo de Estado no Brasil, sustenta que as distâncias 

entre Estado e sociedade são marcas de nossa cultura política, fundada essencialmente na 

crença em um Ente público autorreferente e anterior à sociedade, vocacionado à salvação 

nacional e que, desse modo, impõe-se autoritariamente de cima para baixo. O autor estrutura 

sua argumentação expondo exemplos de como o autoritarismo se revela na prática do 

processo administrativo, citando casos em que os prazos de pedido de informações não são 

atendidos, em que autoridades que lavram autos de infração são também as mesmas que 

julgam os recursos apresentados em face de tais atos etc.210 

Cabe questionar se esses elementos cotidianos do autoritarismo seriam a expressão não 

de um Estado forte e impositivo, mas sim de um Estado fraco e capturado. O que se percebe 

claramente é que a estrutura institucional montada para administrar a dívida pública 

                                                        
210 GUEDES, Demian. Autoritarismo e Estado no Brasil: tradição, transição e processo administrativo. 

Belo Horizonte: Letramento, 2016. 



128 
 

materializa a inoperância do Estado, deteriorando suas possibilidades de atuação e prestação 

de serviço público, dada a escassez de recursos primários cada vez mais tomando forma 

demasiado dramática. Os seguidos cortes de recursos ano após ano, além dos 

contingenciamentos feitos na própria execução orçamentária, a fim de perseguir uma meta 

fiscal estabelecida de modo desconectado da realidade social calamitosa existente no país, 

conduz a cenários que têm sido comuns na Administração Pública Federal, com a falta de 

recursos, até mesmo, para o café na repartição. Sem condições materiais de atuação e cercado 

de controles externos e internos por todos os lados, devendo atenção a uma plêiade de normas 

fiscais que engessam sua atuação quando necessário o empenho de despesas, a postura 

defensiva tomada pelo servidor, muitas vezes, pode ser encarada como expressão de 

autoritarismo, ao exigir sempre um documento a mais, um requisito a mais para decidir, ou 

mesmo sugerir ao administrado que busque tutela judicial, para assim deslocar o ônus da 

decisão.  

O que parece evidente é que muitas das realidades identificadas no cotidiano da 

Administração apontadas como expressão de autoritarismo derivam de um dramático 

processo de esvaziamento das condições materiais do Estado, que ocorre em virtude da nova 

forma de perpetuação dos interesses do capital garantido pelas severas restrições fiscais de 

que tratamos anteriormente. O mandonismo e o patrimonialismo, categorias históricas 

elementares da formação do Estado brasileiro vastamente apontada por historiadores, 

caracterizam-se, basicamente, pela quebra da regra geral em benefício de alguns 

indivíduos211. O processo civilizatório incrementado no período posterior à CF fez com que 

enfrentássemos práticas antigas de mandonismo e patrimonialismo, como o nepotismo e as 

fraudes eleitorais. No entanto, a transformações ocorridas na economia mundial nos legaram 

um Estado capturado pelo interesse do capital financeiro, com a drenagem dos recursos 

públicos direcionada a sustentar a remuneração do capital privado investido na dívida interna, 

especialmente.  

Assim é que o autoritarismo monetário pode ser caracterizado como a 

institucionalização de regras fiscais que garantem a prioridade de recursos para o pagamento 

do serviço dívida, em benefício de interesses privados ligados aos detentores do grande 

capital financeiro, reproduzindo assim uma forma de captura do Estado que, antigamente, se 

expressava mais notoriamente por práticas arcaicas de mandonismo e patrimonialismo. Mas 

uma tal condição estrutural pode ser apontada como autoritarismo monetário não apenas por 
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garantir privilégios de elite, mas também pela forma antidemocrática como se sustenta. O que 

se vê, especialmente por uma perspectiva histórica, é que o remédio para a crise fiscal 

largamente utilizado – limitação do gasto público primário – ataca a causa errada para o 

problema, de modo que ao longo do tempo a crise fiscal se agrava em virtude de 

circunstâncias outras, como flutuações externas, crise de arrecadação por conta de baixo 

crescimento, instabilidade cambial etc.  

As demandas por investimento público, garantia de serviços públicos e para o próprio 

funcionamento da Administração Pública Federal são então profundamente sufocadas. Um tal 

modelo apenas pode ser sustentado se, efetivamente, estiver alheio ao debate público, alheio 

às demandas sociais que brotam da realidade material. Apenas será possível seguir 

reproduzindo desigualdades sociais e baixo crescimento por meio desta estrutura se houver 

êxito em ideologizar as formas criadas, excluindo de análise toda a historicidade que 

verdadeiramente explica as circunstâncias e contradições sociais que nos levam aos níveis de 

endividamento atuais e de escassez de recursos públicos. Esse é o contexto em que se 

reproduz uma dinâmica do consentimento distributiva extremamente complexa, blindada por 

uma ideologização das formas jurídicas montadas. 

Ideologizando as formas torna-se possível simplificar a realidade e reduzir o debate 

público a um modelo matemático que parte de uma concepção simplista, geralmente 

encerrada de modo arbitrário com dogmas irreais que vaticinam, por exemplo, máximas como 

“não existe almoço grátis”, “o governo é como sua família, não pode gastar mais do que 

ganha”, “as pessoas não aceitam pagar mais tributo, então a solução é cortar gastos”. 

Desconsiderada a historicidade no debate, não será preciso explicar quem realmente vive de 

“almoço grátis”, não será preciso explicar que há vasta literatura econômica revelando a 

forma como as nações mais desenvolvidas do mundo possuem déficit público maior até 

mesmo do que seu próprio PIB. Não será preciso, ainda, debater com sinceridade as 

possibilidades de uma reforma tributária que imponha maior progressividade ao sistema e que 

permita não que se onere o cidadão como um todo, mas que viabilize as condições para que 

quem ganha mais, pague mais. 

 Amarrado a esta estrutura, o ambiente democrático se vê esvaziado a uma pauta 

estritamente moral, inapto a produzir condições de realização material aos indivíduos, pois as 

decisões de maior revelo, que impactam a vida das pessoas, ficam retidas nas mãos da 

tecnocracia econômica, isolada do debate público. A fim de romper esta estrutura autoritária, 

que tolhe as possibilidades democráticas, será necessário rever as regras que impõem severas 

restrições aos gastos públicos. É bem verdade que importa conter uma trajetória que nos leve 
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a uma insolvência indesejada. Não se defende o abandono da perspectiva da responsabilidade 

fiscal, o que se defende é que esta perspectiva não seja aprisionada pela ideologização de 

formas jurídicas desconectadas da realidade material e impostas de modo autoritário, 

inviabilizando o debate democrático sobre a alocação de recursos e, inclusive, condicionando 

as gerações futuras. 

Não obstante a importância de impor contenção aos gastos correntes, como fez a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, especialmente ao limitar os gastos com folha salarial dos servidores, 

por exemplo, não se revela consentâneo com o propósito desenvolvimentista da Constituição 

Federal restringir severamente, de modo institucionalizado, os investimentos públicos. As 

restrições necessárias aos gastos públicos devem ser objeto de debate e de formulação das 

políticas públicas, de modo que aos governos eleitos seja possível empreender os programas 

necessários para efetivar os compromissos assumidos com os eleitores, e se isso implicar a 

formulação de mecanismos de contenção de determinados gastos que não estejam se 

mostrando eficientes, que assim se faça, o que é bem diferente de limitar todos os gastos 

primários previamente a fim de destinar recursos especialmente para a despesa financeira de 

administração do serviço da dívida pública. 

Somente em um ambiente democrático que considere a Constituição em sua totalidade 

política, rendendo a devida obediência aos seus comandos fundamentais para a realização do 

desenvolvimento nacional, será possível encontrar as soluções institucionais que permitam a 

efetivação da vontade constituinte. A ideologização das formas tecnocráticas que são objeto 

desta pesquisa denota um forte elemento autoritário do Estado, expressado pela forma 

monetária, cavando um abismo entre a realidade e a norma constitucional tida em abstrato. A 

união entre Constituição e realidade vai se tornando uma quimera, algo inatingível a ponto de, 

atualmente, alguns sustentarem que é a própria Constituição a causa de nossos problemas. 

Este abismo entre norma e realidade caracteriza uma anomia própria de um verdadeiro estado 

de exceção econômico, de modo a colocar o Direito Constitucional diante de um desafio para 

ressignificar sua dogmática e suas principais categorias, como trataremos no último tópico 

adiante. 

 

3.3.3 – O estado de exceção econômico e a aporia no Direito Constitucional. 

  

Giorgio Agamben destaca que há uma dificuldade persistente no direito público para 

formular uma teoria do estado de exceção, dado que se costuma encarar o tema muito mais 

como uma questão de fato do que uma genuína questão jurídica, estando situada no limite 
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entre a política e o direito. Quanto à definição do que vem a ser a exceção costuma-se aceitar 

que são duas as possibilidades, sendo a primeira derivada da consideração de que o estado de 

exceção é fruto dos períodos de crise e, como tal, deve ser absorvido por uma forma jurídica 

para o período de crise, ainda que se enfrente o paradoxo de uma forma legal para aquilo que 

assumidamente não poderia ter uma forma legal. De outro lado, se encarada a exceção como o 

dispositivo original graças ao qual o direito se refere à vida e a inclui em si por meio de sua 

própria suspensão, de modo que uma teoria do estado de exceção torna-se elementar para a 

própria compreensão do Direito. Assim é que se pode fazer o alerta para uma percepção 

incontestável da presença do estado de exceção no interior das democracias contemporâneas, 

de modo que se revela cada vez mais a exceção como paradigma de governo dominante na 

política212.  

É importante atentar, no entanto, para a polissemia da expressão “estado de exceção”. 

Rafael Valim esclarece que Saint-Bonnet já aludia para duas acepções do vocábulo exceção: a 

primeira consistiria no momento durante o qual as regras jurídicas, previstas para períodos de 

tranquilidade, são transgredidas ou suspensas para o enfrentamento de um determinado 

perigo. Já a outra acepção, cujo grande representante seria justamente Giorgio Agamben, 

aponta para uma modificação profunda de certos sistemas jurídicos diante de perigos 

duráveis. Ao tempo em que Bonnet recusa a exceção permanente, por vislumbrar uma 

contradição insuperável entre o que é exceção e o que é regra, Agamben se propõe a 

compreender a exceção como um novo paradigma de governo213. Não se trata aqui, portanto, 

de tratar acerca de formas jurídicas como estado de sítio e estado de defesa e intervenção 

federal, presentes, por exemplo, na Constituição Federal de 1988 a partir de seu art. 136, e 

que existem para momentos em que não se deve aplicar a norma a fim de preservar a norma. 

Nesses casos o que se tem é a tentativa de criar uma forma jurídica para conter o 

deslocamento entre o que o direito impõe o que a realidade apresenta, mas assumindo que 

situações tais devem acontecer apenas excepcionalmente, a fim de combater um inimigo 

específico. 

A exceção como paradigma de governo, por outro lado, é o terreno onde se constata a 

existência de uma verdadeira aporia persistente entre a norma e a realidade, e não apenas 

casual, caracterizando-se a exceção como uma persistência biopolítica, que tende a tratar 

amplos contingentes da população como vida nua, ou seja, viventes desprovidos da proteção 
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política, jurídica e até teológica, reduzidos à mera condição de vida biológica, sendo essencial 

para confirmar o direito, para assegurar a existência do Estado e da norma em abstrato214. Um 

sistema jurídico assim identificado apresenta-se como uma estrutura dupla, formada por dois 

elementos heterogêneos e, no entanto, coordenados, quais sejam, o elemento normativo e o 

elemento anômico, que Agamben nomeia de potestas e autorictas, respectivamente. O 

elemento normativo necessita do elemento anômico para ser aplicado, que por sua vez apenas 

pode se afirmar numa relação de validação ou de suspensão do elemento normativo215. 

A persistência da norma demanda que no espaço anômico sua aplicação seja suspensa, a 

fim de que se tenha mantida sua vigência. No que tange à jurisdição, por exemplo, Pedro 

Serrano resgata o debate na teoria do Direito sobre vagueza e discricionariedade judicial ao 

diferenciar decisões judiciais que expressam meramente um solipsismo judicial - quando o 

juiz decide segundo sua consciência - ou o ativismo judicial, para deixar bem vincado que a 

exceção está presente na jurisdição quando suas decisões se apresentam como mecanismo de 

desconstrução do Direito, com finalidade eminentemente política, seja pela suspensão da 

própria democracia, seja pela suspensão ou restrição de direitos fundamentais de 

determinados indivíduos216. O autor trata no último capítulo da obra citada exemplos de 

expressão da exceção como jurisdição nos casos do Paraguai, que viveu um processo de 

impeachment à jato e extremamente controverso e casos importantes da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal brasileiro, além de mencionar a forma como para alguns crimes as 

prisões preventivas têm se tornado em verdadeiro cumprimento provisório da pena.  

O estado de exceção econômico, por sua vez, se manifesta na forma como a economia 

afasta o exercício da soberania popular. As principais decisões do Estado são excluídas do 

escrutínio democrático, sendo franqueadas ao mercado, alçado à condição de verdadeiro 

soberano. As estruturas decisórias são ocupadas por uma burocracia que se defende como 

técnica e neutra, encarregada de cumprir um programa de medidas que seriam incontroversas 

e inafastáveis, razão pela qual, também, devem ser excluídas do debate público. Neste 

sentido, Avelãs Nunes destaca como a defesa do mercado como mecanismo de regulação 

automática da economia não representa apenas uma questão técnica, mas é sim a defesa do 

modelo liberal, que enxerga neste mercado uma instituição autônoma, soberana e capaz de 
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uma arbitragem neutra dos conflitos de interesses. Entendido o Estado como instância 

separada da economia e da sociedade civil, firmar-se uma concepção que deliberadamente 

ignora a compreensão de sua natureza de classe, incapaz de compreender a intervenção na 

economia como uma das formas de garantir as condições gerais indispensáveis ao 

funcionamento do modo de produção e manutenção das estruturas sociais que o viabilizam217. 

Assim montada a estrutura de administração dos recursos financeiros do Estado, o 

espaço para exercício da soberania nas decisões fundamentais pelo mercado está garantido e 

ilustrado por uma roupagem de neutralidade que exclui o exercício da soberania popular. Há, 

portanto, um deslocamento saliente entre a Constituição Federal, que prevê a garantia da 

dignidade da pessoa humana, o combate à desigualdade social, a garantia de direitos sociais 

como direitos fundamentais, enfim, uma série de disposições constitucionais que asseguram a 

formação de um Estado de bem-estar social, e a realidade, o âmbito de aplicação da norma 

constitucional, espaço em que impera a pobreza, a desigualdade social, a condição geral de 

subdesenvolvimento, não obstante estejam garantidos privilégios de pequenos setores sociais, 

especialmente detentores do grande capital, como bancos e donos de fundos de investimento, 

que inclusive são os maiores credores da dívida pública interna e a eles interessa que os 

recursos públicos estejam primordialmente assegurados para a gorda remuneração de seu 

capital. 

No intuito de conservar o estado de coisas vigente, garantindo a destinação de recursos 

para remuneração do capital em detrimento da aplicação em políticas públicas direcionadas à 

redenção social, o Estado empreende uma guerra incessante contra um inimigo virtual do qual 

se retira, em alguns casos, a própria condição de pessoa, reduzindo-os a um outro genérico, 

total, irreal. Em síntese, o mercado define os inimigos e o Estado os combate218. E os inimigos 

são os movimentos orientados para o exercício da soberania popular, os movimentos sociais 

que buscam romper as estruturas montadas justamente pelo interesse do mercado soberano. O 

estado de exceção econômico é o espaço vazio que nos permite convivermos com a vigência 

de uma Constituição que assegura direitos sociais como direitos fundamentais e, ao mesmo 

tempo, uma vivência constitucional que restringe severamente as possibilidades de realização 

deste programa constitucional. Afim de manter e assegurar a existência deste Estado 

capturado pelo mercado soberano, é necessário que se mantenha a vigência (potestas, na 
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definição de Agamben) da Constituição, que os discursos constitucionais sigam inflamados, 

que a dogmática siga sustentando moralmente a imperatividade estéril dos direitos sociais. 

Vale lembrar a explicação de Gilberto Bercovici ao relembrar que o estado de exceção 

foi inicialmente utilizado para a salvaguarda do Estado. Num segundo momento, com o 

triunfo dos movimentos constitucionalistas liberais do século XVIII e a consagração da 

supremacia da Constituição, o estado de exceção passou a ser um instrumento para garantia 

do texto constitucional. Com a ampliação da participação popular na democracia liberal os 

textos constitucionais passaram a incorporar as demandas sociais, especialmente oriundas das 

nascentes classes trabalhadoras urbanas, que reivindicam atuação do Estado na perseguição da 

justiça social por meio de políticas que distensionassem as fortes mazelas produzidas pelo 

processo de acumulação capitalista. O inimigo não era propriamente o comunismo, mas a 

possibilidade de intervenção efetiva dos trabalhadores na condução da política econômica 

estatal, interferindo na ordem de mercado e prejudicando os interesses da burguesia219.  

A compreensão do estado de exceção econômico tem a ver com os elementos que já 

tivemos a oportunidade de abordar acima. Os fundamentos morais do comportamento 

econômico e a tensa relação entre capital e democracia são os elos de ligação necessários para 

identificar a ideologização da forma política adotada pelo Estado a fim de garantir o exercício 

da soberania pelos interesses do mercado. A despolitização de instituições fundamentais como 

o Banco Central, para o qual se tem defendido persistentemente um modelo de independência 

em relação ao Estado, evidenciam que o que se pretende é operar o esquema do capital e 

relegar à vivência constitucional apenas o discurso moral, inapto a identificar possibilidades 

concretas de realização dos direitos fundamentais sociais. O exercício do autoritarismo 

monetário reduz os espaços de realização constitucional. 

Cabe então investigar o que resta para a teoria constitucional. Também sobre essa 

questão alerta Bercovici que o chamado “neoconstitucionalismo” vem a consagrar o 

positivismo jurisprudencial, com a formalização e constitucionalização da política pela 

interpretação jurisprudencial da Constituição. A partir do protagonismo crescente dos 

tribunais, os juízes foram então convertidos de instrumentos de garantia em legitimadores do 

sistema constitucional. O Judiciário migra então da posição de guardião do poder constituinte 

para ocupar o lugar de seu substituto, usurpando o poder constituinte do povo. O alerta 
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consiste na consideração de que a constituição não pode viver apenas da interpretação 

constitucional, mas só pode ser realizada plenamente pela política democrática220. 

O que estamos a destacar é que a jurisdição constitucional no novo paradigma do 

neoconstitucionalismo, ao emergir como arena de redenção para a realização da Constituição, 

na verdade opera como expressão da potestas na visão de Agamben, fazendo persistir a 

miragem que é a vigência do normativo dentro do quadro geral de anomia constatado pela 

inoperância da política democrática. A autorictas, o mercado soberano, também por 

intermédio desta potestas estabelece o estado de exceção econômico como novo paradigma de 

governo. De igual modo à teoria constitucional resta apenas o espaço do discurso moral, 

aquele que defende veementemente a aplicabilidade direta dos direitos sociais como direitos 

fundamentais, a impossibilidade de vedação ao retrocesso, a perspectiva objetiva e subjetiva 

de tais direitos, ou ainda, para correntes mais restritivas, a necessidade de se garantir um 

mínimo existencial diante da reserva do possível. No entanto, uma teoria constitucional que 

não aborda as estruturas do Estado que condicionam as possibilidades de efetivação e garantia 

dos direitos fundamentais, é uma teoria também aprisionada pela aporia própria do estado de 

exceção permanente. Urge elevar uma teoria constitucional que se funde, portanto, na 

materialidade histórica do estado brasileiro e apreenda suas categorias fundamentais. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho tivemos a oportunidade de desenvolver pesquisa de dados e revisão de 

literatura em Economia que foram fundamentais para alcançar as respostas aos problemas de 

natureza especialmente jurídica que buscamos revelar. Por meio de métodos de indução e 

dedução foi possível seguir no caminho dos objetivos gerais e específicos inicialmente 

delineados, estudando a estrutura jurídica de administração da dívida pública no Brasil, em 

cotejo com o programa constitucional estabelecido pela Carta Magna de 1988, a fim de 

abordar, neste campo, a tensão entre Direito, Economia e Política e, desse modo, investigar se 

a funcionalidade do Direito tem sido conduzida pelo propósito de excluir a política econômica 

do debate democrático, de modo a bloquear as possibilidades de concretização do 

desenvolvimento nacional programado pelo Legislador constituinte. 
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Para tanto foi necessário abordar os principais pressupostos teóricos econômicos e 

jurídicos que se relacionam com o exercício da atividade financeira do Estado. Os conceitos e 

definições legais de Direito Financeiro que diferenciam as diversas espécies de despesa 

pública são importantes para que tenhamos precisão metodológica e, especialmente, são 

cruciais para revelar o argumento principal desta abordagem, que tem a ver com a 

investigação dos principais fatores condicionantes do endividamento do Estado no Brasil. O 

estudo das definições legais e premissas conceituais se alia a uma importante digressão 

histórica sobre o nosso endividamento e nos permite concluir como esse processo 

condicionou nossas possibilidades de desenvolvimento desde o início de nossa existência 

como nação por decisões de cunho político elitista, sempre beneficiando camadas favorecidas 

da sociedade brasileira e engendrando cenários de escassez que vêm sendo atacados, desde 

sempre, por meio de medidas que prejudicam justamente as camadas populares menos 

favorecidas e que de modo algum podem ser acusadas de terem sido beneficiadas pelas 

tomadas de créditos. 

 Resgatando o passado e lançando os olhos para o presente, o recorte temporal para a 

análise de dados mais detida sobre os fatores condicionantes da dívida pública é o período 

posterior à promulgação da Constituição de 1988. É que a principal problemática abordada 

tem a ver com a forma como o programa constitucional tem sido interditado por regras de 

restrição fiscal montadas a partir de uma perspectiva de que os gastos públicos para a 

construção de um Estado de bem-estar social seriam o principal fator para o endividamento e 

o desequilíbrio econômico no país. O foco dos cortes orçamentários é centrado na despesa 

primária, mas os dados revelam que os maiores fatores condicionantes do endividamento 

público estão relacionados com a execução da política monetária, especialmente a definição 

das taxas de juros e o lançamento de operação de ataque à liquidez, como as operações 

compromissadas e os swaps cambiais. 

A imersão na literatura econômica revela que os regimes de austeridade fiscal, 

construídos a partir de regras de restrição para as despesas públicas com serviços e 

investimentos públicos, reproduz o ciclo de escassez e tende a não atingir o objetivo de 

colocar a Economia na rota de um crescimento ancorado pela iniciativa privada que, ao fim, 

favoreça o atingimento de níveis de bem-estar para toda a população. Ademais, as restrições 

fiscais, ao inibirem o crescimento econômico, prejudicam as contas públicas pelo lado da 

receita, de modo que as economias de recursos se revelam estéreis no objetivo de redução da 

dívida dado o cenário de baixo crescimento econômico. Uma estrutura jurídica assim 

desenhada persiste, ainda que apresentadas todas as consequências danosas que engendra, por 



137 
 

assumir a condição de verdadeira razão de Estado que coloniza a funcionalidade do Direito. A 

função das normas jurídicas passa a ser reproduzir a estrutura montada nestes moldes, e não 

assumir uma estrutura que permita a realização dos compromissos assumidos na Constituição 

Federal. 

E não se pode desconsiderar a normatividade do programa constitucional. A própria 

evolução do Estado moderno e da sociedade capitalista nos ensina que o processo de 

produção produz externalidades negativas que devem ser combatidas pelo poder público, de 

modo que ao Estado não incumbe meramente assumir postura negativa, preocupado apenas 

em assegurar proteção à propriedade e à livre circulação de pessoas e mercadorias. O 

paradigma do Estado oitocentista já foi superado. A própria ideia de constituição econômica 

não é algo criado no Estado desenvolvimentista, mas também fruto desta transformação, de 

forma que a constituição econômica anterior era a constituição da postura econômica que 

assumia a separação entre Estado e sociedade, para atualmente se reconhecer a integração 

destas esferas num só todo, sendo a Constituição o documento que integra os sistemas e 

permite as construções das soluções institucionais para dissipar as tensões existentes. 

O Estado, como agente indutor do processo de desenvolvimento social e econômico, é 

uma condição que se revela importante não apenas factualmente, mas também 

filosoficamente. A própria perspectiva de liberdade evolui de uma concepção de liberdade 

formal para a liberdade material, de modo que garantir acesso a bens primários e condições de 

vida digna passa a ser função primordial do Estado, sem a qual não se pode falar em 

liberdade. É bem verdade que são muitas as formas de se efetivar a atuação estatal nesse 

sentido, e cada Estado determina as formas de atuação a partir de suas Constituição e, abaixo 

dela ainda estão abertas inúmeras possibilidades na modelagem das políticas públicas e 

escolhas para o ordenamento jurídico infraconstitucional. O que não se pode é desconsiderar a 

normatividade das constituições programáticas, encarando-as como meros documentos 

retóricos.  

Neste sentido tivemos a oportunidade de relacionar os direitos sociais como elementos 

fundantes do constitucionalismo do século XX e, por esta perspectiva, destacar sua natureza 

histórica, forjada na luta social e não fundamentada a partir de uma concepção filosófica 

jusnaturalista absoluta. Sendo produto da luta social e das conquistas históricas dos povos, os 

direitos sociais alocados nas constituições dirigentes (programáticas) implicam a necessidade 

de que a teoria do Direito Constitucional mantenha sempre a conexão com a realidade 

material. Assim, do mesmo modo que a Constituição não pode engessar o espaço para a 

atuação e o livre exercício da pluralidade política, a variedade de propostas que se colocam 
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para a formulação das políticas públicas, não se pode impor como solução uma estrutura 

infraconstitucional que interdite o projeto constituinte. Uma estrutura jurídica assim 

arquitetada apenas poderá ser sustentada como uma fraude que anula a normatividade da 

Constituição, e é o que se pode notar na realidade brasileira a partir da análise das regras de 

restrição fiscal para os gatos públicos. 

O que se percebe com a pesquisa desenvolvida é que a sustentação das circunstâncias 

apresentadas tem suporte ideológico e relação com toda uma tradição liberal de compreensão 

do comportamento humano, que ancora expectativas na passividade dos indivíduos diante dos 

cenários de escassez e tragédias sociais. O que logramos demonstrar é que embutido no 

discurso econômico determinista que se destaca está um verdadeiro movimento político, 

orientado por interesses privados de estreitas camadas sociais que obtém largos benefícios 

com a estrutura de sucção dos recursos públicos vertidos à despesa financeira, em detrimento 

do gasto público que se direciona à promoção do desenvolvimento nacional. Assim que é uma 

dada razão econômica verte-se em razão de Estado e condiciona as possibilidades de 

realização constitucional, sustentado pela concepção marginalista do comportamento dos 

indivíduos, que compreende os seres humanos como atores egoístas sempre calculando como 

tirar a melhor vantagem de qualquer situação. Presumido o comportamento “racional” a 

ciência econômica toma ares de ciência exata, afastando assim os ataques críticos formulados 

por aqueles que pretendem apresentar outas vias de solução, modeladas a partir de convicções 

formadas após observação de fenômenos sociais. 

Nestas circunstâncias as reações de setores da sociedade às mazelas sociais fomentadas 

pelos cenários de escassez passam a ser vistas não como reivindicações legítimas, mas 

entraves ao processo econômico e, assim sendo, não merecem ser atendidas, mas reprimidas. 

Daí a tensão que se põe na relação entre capitalismo e democracia. Nestas circunstâncias 

restam intocadas as esferas de dominação e coação criada pelo sistema capitalista, de modo 

que as relações de trabalho, a distribuição e alocação de recursos passam a serem governadas 

diretamente pelas leis do mercado e pelo imperativo da maximização do lucro, sendo afastada 

qualquer responsabilidade democrática pelos efeitos sociais deletérios que possam causar. Um 

sistema democrático assim idealizado não concebe que os cidadãos tenham a possibilidade de 

clamar por uma reforma institucional que desvincule os recursos orçamentários do Estado 

destinados prioritariamente ao serviço da dívida pública, promovendo um novo arranjo que 

garanta volumes financeiros necessários à realização do desenvolvimento nacional e dos 

direitos sociais previstos na Constituição. 
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O instrumento de imposição da razão econômica, portanto, não é necessariamente a 

força exercida de modo explícito, mas a esterilização da ação política por meio de um 

autoritarismo monetário, caracterizado pela imposição ideológica de uma ascendência 

monetária ao exercício da atividade financeira do Estado. Uma tal condição estrutural pode 

ser apontada como autoritarismo monetário não apenas por garantir privilégios de elite, mas 

também pela forma antidemocrática como se sustenta. O que se vê, especialmente por uma 

perspectiva histórica, é que o remédio para a crise fiscal largamente utilizado – limitação do 

gasto público primário – ataca a causa errada para o problema, de modo que ao longo do 

tempo a crise fiscal se agrava em virtude de circunstâncias outras, como flutuações externas, 

crise de arrecadação por conta de baixo crescimento, instabilidade cambial. Ideologizando as 

formas torna-se possível simplificar a realidade e reduzir o debate público a um modelo 

matemático simplista e desconectado da realidade. Amarrado a esta estrutura, o ambiente 

democrático se vê esvaziado a uma pauta estritamente moral, inapto a produzir condições de 

realização material aos indivíduos, pois as decisões de maior revelo, que impactam a vida das 

pessoas, ficam retidas nas mãos da tecnocracia econômica, isolada do debate público. 

O autoritarismo monetário é o instrumento que assegura a perpetuação do estado de 

exceção econômico como paradigma de governo, abrindo uma fissura entre a norma e a 

realidade. O estado de exceção econômico se manifesta na forma como a economia afasta o 

exercício da soberania popular. As principais decisões do Estado são excluídas do escrutínio 

democrático, sendo franqueadas ao mercado, alçado à condição de verdadeiro soberano. As 

estruturas decisórias são ocupadas por uma burocracia que se defende como técnica e neutra, 

encarregada de cumprir um programa de medidas que seriam incontroversas e inafastáveis, 

razão pela qual, também, devem ser excluídas do debate público. 

Os direitos sociais e os investimentos públicos passam a ser vistos como inimigos a 

serem combatidos, inimigos que atrapalham a reprodução do sistema econômico delineado e a 

garantia dos interesses de elite. Eleitos como inimigos pelo mercado, ainda que consagrados 

no Texto Constitucional passam a ser combatidos pelo Estado, a partir da forma política 

ideologizada. Desse modo o que se vê é que as principais categorias da teoria constitucional 

não conseguem distensionar as agruras da vivência constitucional, não conseguem explicar de 

que modo podemos conviver com uma Constituição que programou a construção de um 

Estado de bem-estar e uma realidade em que se identifica a perpetuação de indignidade para a 

grande maioria da população. A conclusão que atingimos, portanto, é a de que o estado de 

exceção econômico no Brasil é o novo paradigma de governo, operado pelo autoritarismo 

monetário, que condiciona as principais categorias do Direito Constitucional, de modo que 
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apenas uma reconexão entre o Direito e a materialidade da vivência constitucional permitirá 

uma ressignificação de categorias essenciais, como definição dos conteúdos e da 

aplicabilidade dos direitos socias, sendo necessário para isso a revisão do modelo de 

administração da atividade financeira do Estado no Brasil. 
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