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“Por responsabilidade política estendida nos referimos à imbricação dos 
centros de tomada de decisões em redes de instituições políticas 
autônomas que limitam a arbitraridade dos governantes no poder. 
Responsabilidade política estendida difere, primeiro, da responsabilidade 
"vertical" das eleições periódicas, pois ela estende a responsabilidade 
"horizontalmente" em um conjunto de relações através das quais os 
executivos são forçados à responsabilidade política por outras instituições 
estatais. Expondo as políticas a maior vigilância, a responsabilidade 
política estendida reduz a possibilidade de os executivos cometerem 
enormes erros de cálculo em políticas extremas e sem consideração 
para com outros atores. A responsabilidade política estendida se 
diferencia, em segundo lugar, da simples responsabilidade eleitoral 
porque, ao contrário do caráter episódico desta última, ela é estendida no 
tempo. Estendendo a responsabilidade como um processo contínuo, 
em curso, ela reduz as possibilidades de que o executivo possa apelar 
para a "crise" como tentativa de legitimar a expansão de sua autoridade 
eleitoral "delegada".”
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“A responsabilidade política estendida, portanto, estendeu o horizonte 
temporal dos atores estatais chave, corrigindo erros de cálculo de 
antemão e os encorajando a pensar vários passos à frente nos jogos 
estratégicos da política de reformas. Como as deliberações os 
forçaram a ser mais responsáveis ex ante, as linhas de política 
pública resultantes já estavam delineadas de forma coesa e 
coerente, o que facilitou respostas rápidas e adaptações 
responsáveis com a alteração das circunstâncias. As deliberações 
estendidas não tornaram as políticas mais "fracas": elas amenizaram 
as políticas, tornando-as mais duráveis por serem mais elásticas. A 
responsabilidade política estendida não comprometeu os políticos: 
tornou suas visões mais pragmáticas.”
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“A noção de responsabilidade estendida e seu pragmatismo programático 
concomitante têm implicações para nossa compreensão da coerência. Na 
visão convencional, a coerência das políticas é julgada pelas qualidades 
de consistência interna, precisão e pelo caráter geral do desenho da 
política. Quanto mais claro, preciso e implementado em sua totalidade é o 
projeto de reforma, mais coerente será a linha de política resultante. 
Alguns planejadores de políticas econômicas começam a questionar esta 
visão, ao menos ao atacar a noção de “seqüência fixa”. No lugar da 
metáfora arquitetônica de projeto, nestes casos o desenho da reforma 
baseia-se em modelos da cibernética, com loopings de retorno e 
autocorreções construtivas. Como um programa de computador 
sofisticado, com uma série de subrotinas "se...então" simultâneas, o 
projetista monitora continuamente um vasto conjunto de indicadores 
econômicos em um processo de ajustamento contínuo dos 
principais parâmetros do modelo.”

STARK, David; BRUSZT, Laszlo. Rev. bras. Ci. Soc.,  São Paulo ,  v. 13, n. 36, p. ,  Feb.  1998 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69091998000100002&lng=en&nrm=iso>. 
access on  07  Apr.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69091998000100002.
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1) Regime jurídico infralegal sem balizas do Senado e alheio 
ao ciclo orçamentário, a despeito do art. 5º, §§ 1º a 3º da 
LRF, além de encerrar iniquidades federativas;

2) Relacionamento do Tesouro com o Banco Central, 
igualmente carente de parâmetros limítrofes na absorção 
intertemporal de resultados positivos e negativos (Lei 
11.803/2008 e Acórdão TCU 1259/2011), em afronta ao 
art. 7º da LRF;

3) Riscos fiscais (Acórdão TCU 1798/2015) associados à 
falta de motivação, legalidade, transparência, 
impessoalidade e limites globais no nível da União;
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4) Regra de ouro do art. 167, III da CR/88 (replicada no art. 
12, §2º da LRF) versus correção monetária dedutível do 
valor nominal dos juros;

5) Art. 164, §1º da CR/88 e falta de regime intertemporal de 
equalização dos resultados do BCB em face do Tesouro;

6) Seleção de dealers sem qualquer procedimento impessoal 
e isonômico (art. 37, XXI da CR/88), bem como formação 
de expectativa inflacionária em situação de conflito de 
interesses (ao invés de ampla audiência/ consulta pública 
ou instrumento congênere);
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7) Dotação ex post (“fatura de restaurante”?)  para, por 
exemplo, operações compromissadas, swaps cambiais e 
custo de manutenção de reservas desproporcionalmente 
elevadas, na forma do art. 7º da LRF;

8) Decretos de programação financeira que discriminam 
despesas obrigatórias com a dívida e com a folha, de um 
lado, em face das despesas ditas “discricionárias 
obrigatórias”, ou ainda, “despesas obrigatórias sujeitas à 
programação financeira”, a despeito do art. 9º, §2º da 
LRF, das LDO’s, do art. 28 da LC 141/2012, dentre outros 
comandos;

9) DRU-DRE-DRM – Emenda Constitucional 93/2016;
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10) Necessidade de autorização orçamentária prévia para 
assunção de obrigações pelo Tesouro (vide problema 
recente dos créditos subsidiados via BNDES);

11) Meta de resultado nominal é tão importante quanto a meta 
de resultado primário, como parâmetro de equilíbrio 
intertemporal nas contas públicas;

12) Necessidade de equidade na realização do gasto 
financeiro em face do gasto primário, ambos submetidos à 
legalidade do ciclo orçamentário;

13) Poder de polícia do BCB e frágil controle dos fluxos de 
capitais;

14) Distorção deliberada de conceitos, estatísticas e regimes 
jurídicos, dentre outros problemas.
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▸ Dívida Mobiliária Federal Interna: estoque em dezembro/15 de R$ 3,544,7 tri. Sem 
as reservas internacionais de US$ 368,7 bi, a dívida mobiliária federal interna estaria 
em R$ 1,249 tri;

▸ Como o diferencial de taxas (Selic x Libor) é de, no mínimo, 12%, o custo da sua 
manutenção em 2015 foi de 2,54% do PIB. “Excesso” de Reservas, tal como 
apontado por economistas moderados, tem custo de 1,25% do PIB;

▸ O custo fiscal com swaps cambiais chega à casa de dezenas de bilhões (http://
oglobo.globo.com/economia/operacoes-de-swap-cambial-deram-prejuizo-de-645-
bilhoes-ao-banco-central-15698808 e  
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/bc-tem-perda-de-quase-r-90-bilhoes-
com-intervencoes-no-cambio-em-2015.html)

▸ Operações compromissadas respondem por 15,5% do PIB 
(http://www.valor.com.br/valor-investe/casa-das-caldeiras/4257876/prisioneiro-do-bc-
com-quase-r-1-tri-em-compromissadamercado)

▸ Juros nominais consumiram cerca de 8% do PIB em 2015;
▸ Créditos subsidiados via BNDES: 8,5% do PIB em fevereiro de 2016;
▸ Renúncias fiscais superiores a meio trilhão de reais desde 2008;
▸ Conta Única do Tesouro “empoçava” 13,2% do PIB em fevereiro de 2016.

Dados extraídos da apresentação do Dr. Geraldo Biasoto Junior – Professor Associado de 
Economia da Unicamp, feita em aula do dia 06/05/2016 no âmbito da disciplina Dívida Pública 

do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP
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“Levantaram-se os riscosriscos relacionados à gestão da dívida 
pública, os quais foram avaliados por meio da Matriz de 
Probabilidade e Impacto. Como resultado da avaliação, foram 
identificados oito riscos considerados relevantes, sendo eles: 

R1 - risco de irregularidade e ineficiência causada pelos repasses 
ao BNDES; 
R2 - risco de aumento do endividamento em decorrência do 
excesso de empréstimos ao setor elétrico; 
R3 - risco de liquidez em decorrência do curto prazo médio de 
maturação da dívida; 
R4 - risco de sustentabilidade provocada pelo alto custo do 
serviço da dívida; [...]
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[...] R5 - risco de liquidez causado pela grande concentração de 
títulos com vencimento em ‘cabeça’ de trimestre (janeiro, abril, 
julho, outubro); 
R6 - risco de impacto financeiro relevante causado por falhas na 
apropriação e na gestão de passivos contingentes; 
R7 - risco de transparência devido à falta de consolidação e 
quitação da dívida de órgãos públicos, gerando uma série de 
‘esqueletos’ da dívida que, se somados, podem impactar a dívida 
total; 
R8 - risco de sustentabilidade e de crédito pela falta de superávit 
primário suficiente para diminuir a proporção dívida bruta/PIB.”
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“Vistos, relatados e discutidos estes autos de levantamento cujo objetivo 
era conhecerconhecer, com maior profundidade, os processos relacionados à 
gestão da dívida pública conduzidos pela Subsecretaria da Dívida Pública 
(Sudip) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da 
Fazenda, identificando os riscos mais relevantes e gerando identificando os riscos mais relevantes e gerando 
informações para eventuais ações de fiscalizaçãoinformações para eventuais ações de fiscalização.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
sessão do Plenário, com base no art. 1º, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos 
arts. 169, inciso V, e 238 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões 
expostas pelo Relator, em:
9.1 determinar à Semag que estabeleça e, com o apoio da Segecex, 
execute estratégia de médio prazo para realização de ações de 
controle sobre a dívida pública federal, considerando as conclusões 
deste levantamento, sem prejuízo da execução de outras ações de 
controle relacionadas ao tema que se fizerem necessárias;”
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“Sustenta a Secretaria de Macroavaliação Governamental – Semag que a 
operação de equalização cambial, mecanismo de transferência e cobertura 
de resultados instituído pelo art. 6º da Lei n.º 11.803/2008 atenta contra a 
lógica constitucionalmente prevista para a coordenação entre as políticas 
fiscal e monetária, deslocando a última para posição secundária em relação 
à primeira, interferindo, pois, na autonomia da gestão monetária.

Isso porque, segundo a unidade especializada, com a equalização cambial, o 
Bacen deixou de decidir sobre a constituição ou reversão de reservas de 
seu resultado, antes de sua transferência ao TN, para evitar a distribuição 
de resultados patrimoniais ainda não realizados financeiramente e, 
consequentemente, o aumento da base monetária, prerrogativa conferida 
pelo art. 7º da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, em consonância com 
as linhas mestras estabelecidas pela CF/88, relativas ao aspecto monetário 
das finanças públicas.

Acrescenta a unidade técnica que é possível inferir a inconstitucionalidade 
do art. 6º da Lei n.º 11.803/2008, haja vista que estabelece regras que 
atingem, frontalmente, o caput e o § 1º do art. 7º da Lei Complementar 
n.º 101/2000, que tratam de assunto cuja disciplina está reservada à lei 
complementar, conforme artigos 163 e 165 da Carta Magna.”
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▸ O conteúdo dos princípios do mínimo existencial mínimo existencial e da 
reserva do possível reserva do possível está sob progressivo esforço de 
densificação e construção conceitual diante da nossa 
realidade jurídico-constitucional.

▸ A decisão liminar do STF na ADPF 347 é paradigmática por 
ter reforçado o núcleo intangível do custeio de direitos núcleo intangível do custeio de direitos 
amparados por algum mecanismo de vinculaçãoamparados por algum mecanismo de vinculação, 
retirando o contingenciamento do Fundo Penitenciário. 
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“[...] a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – 
depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro 
subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 
comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa 
estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação 
material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta 
Política.
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – 
mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-
administrativa – criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e 
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento 
e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais 
mínimas de existência.
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" – 
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não 
pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do 
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, 
dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, 
até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um 
sentido de essencial fundamentalidade.” (grifo nosso)
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▸ Limites para as dívidas consolidada e mobiliária da União;
▸ Início da vigência (?), em dezembro de 2016, dos limites 

aplicáveis aos entes subnacionais, com suspensão temporal dos 
prazos de recondunção e, por conseguinte, das sanções na 
forma do art. 66 da LRF;

▸ Constrangimento fiscal para o custeio dos direitos fundamentais 
e necessidade de ajuste sobre todo o ciclo orçamentário: 
problemas no “Novo Regime Fiscal” da PEC 241/2016, 
atualmente designada como PEC 55/2016 no Senado;

▸ Transparência e motivação como deveres republicanos, além da 
conformidade com os princípios de legalidade, legitimidade e 
economicidade (art. 70 da CR/88);

▸ Conflitos distributivos em evidência e responsabilidade fiscal: a 
legitimidade decisória no bojo das finanças públicas sobre o que 
pode, ou não, ser “adiadoadiado”.
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O conteúdo do mínimo existencial para o direito conteúdo do mínimo existencial para o direito 
à educaçãoà educação reside no conjunto das metas e 
diretrizes do PNE, amparadas que estão no art. 
206 e no art. 214 da CR/1988. Para a saúdePara a saúde, 
também há obrigações normativas de fazer 
identificadas temporalmente nos planos de que 
trata o art. 16, XVIII e o art. 36 da Lei 8080/1990.
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O dever estatal na consecução das políticas públicas de 
saúde e educação é processado na justa fronteira da 
proporcionalidade entre receitas e despesas que os pisos 
constitucionais asseguram. 
Os cidadãos, por sua vez, possuem direito subjetivo 
público à educação básica obrigatória e ao acesso 
universal, integral e igualitário às ações e serviços públicos 
de saúde.
Pensar em sentido diverso levará a sociedade brasileira a 
experimentar, em curto espaço de tempo, a paulatina 
conversão dos pisos constitucionais que amparam tais 
direitos fundamentais em volumes cada vez mais 
significativos de precatórios judiciais.
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“Há um aprendizado histórico digno de nota na vivência da Constituição de 1988 pela sociedade 
brasileira: a prioridade do nosso pacto fundante reside na promoção democrática dos direitos 
fundamentais, com destaque para os direitos sociais, garantes de uma cidadania inclusiva e ativa. 
Justamente nesse contexto, o regime de vinculação de recursos obrigatórios para ações e serviços 
públicos de saúde e manutenção e desenvolvimento do ensino tem sido o mais exitoso instrumento de 
efetividade de tais direitos, ademais de evidenciar a posição preferencial ocupada pela educação e pela 
saúde na arquitetura constitucional. [...] 
Atualmente, porém, somos confrontados pela proposta de redução da vinculação de gasto mínimo em 
ambos os setores e, o que é pior, pela desconstrução do esforço de chegarmos a 2024 com a meta de 
investirmos em educação pública na ordem de 10% da nossa riqueza nacional. Uma demanda das ruas 
que não ganhou eco.
O grande problema da PEC 241/2016, particularmente no artigo 104 [art. 105 no Substitutivo] que ela 
pretende introduzir ao ADCT, é desconhecer a proporcionalidade entre receita e despesa como 
metodologia instituída no texto da Constituição de 1988, como proteção formal e material (garantia 
equiparável ao habeas corpus e ao mandado de segurança, por exemplo) dos direitos à saúde e à 
educação. [...] 
Tal inversão de piso para teto desprega a despesa do comportamento da receita e faz perecer as noções 
de proporcionalidade e progressividade no financiamento desses direitos fundamentais. Assim, o risco é 
de que sejam frustradas a prevenção, a promoção e a recuperação da saúde de mais de 200 milhões de 
brasileiros. Ou de que seja mitigado o dever de incluir os cerca de 2,7 milhões de crianças e 
adolescentes, de 4 a 17 anos, que ainda hoje se encontram fora da educação básica obrigatória. [...] 
Estamos em pleno processo pedagógico e civilizatório de educar e salvaguardar a saúde de nossos 
cidadãos, o que não pode ser obstado ou preterido por razões controvertidas de crise fiscal. Nada há de 
mais prioritário nos orçamentos públicos que tal desiderato constitucional, sob pena de frustração da 
própria razão de ser do Estado e do pacto social que ele encerra.”
 
COMPARATO, Fábio; TORRES, Heleno Taveira; PINTO, Elida Graziane; SARLET, Ingo Wolgang. Financiamento dos direitos à saúde e à educação: mínimos 
inegociáveis. In: Consultor Jurídico. 27 de julho de 2016. Disponível em http://www.conjur.com.br/2016-jul-27/financiamento-direitos-saude-educacao-minimos-
inegociaveis
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Obrigada!

egraziane@tce.sp.gov.br
http://www.financiamentodosdireitosfundamentais.com/
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