
 

Gráfico 7  - EXERCÍCIO DE ESTIMATIVA DE JUROS NOMINAIS SOMANDO-SE O 

IGP-M  
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Fonte: Relatório Prévio sobre as Contas do governo de 2001, análise do “Impacto da Dívida Pública Federal”, item 

2.8.2. Os juros nominais foram estimados aplicando-se o IGP-M ao estoque da dívida do início de cada ano, 

constante na Tabela 1, e somando-se os juros reais apresentados na publicação do TCU. 

 



Tabela 4 - Dispêndio de várias áreas (R$ milhões correntes) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Estoque inicial da Dívida 

(a) 

                          

85.755  

                        

133.942  

                        

197.880  

                        

290.970  

                        

448.529  

                        

527.526  

                        

641.599  

 
IGP-M (%) (b) 15,24 9,19 7,74 1,79 20,10 9,95 10,37 

Atualização Monetária  

(c = a x b) 

                          

13.068  

                          

12.306  

                          

15.314  

                            

5.203  

                          

90.163  

                          

52.499  

                          

66.549  

Juros reais (d) 
                          

16.873  
                          

19.492  
                          

21.033  
                          

30.812  
                          

45.356  
                          

38.835  
                          

52.816  

Juros Nominais (c+d) 

                          

29.941  

                          

31.798  

                          

36.347  

                          

36.015  

                        

135.519  

                          

91.334  

                        

119.365  

Educação e Cultura 

                            

9.373  

                            

9.495  

                          

10.428  

                          

14.938  

                          

16.160  

                          

10.854  

                          

11.915  

Saúde e Saneamento 
                          

14.782  
                          

14.727  
                          

17.986  
                          

16.657  
                          

19.250  
                          

20.431  
                          

23.867  

Previdência e Assistência 

Sociais 

                          

52.576  

                          

63.957  

                          

69.991  

                          

81.169  

                          

88.844  

                          

97.849  

                        

112.842  

Pessoal 
                          

37.889  
                          

40.901  
                          

44.530  
                          

47.947  
                          

51.571  
                          

58.241  
                          

65.449  

Fonte: Relatório Prévio sobre as Contas do governo de 2001, análise do “Impacto da Dívida Pública Federal”, item 

2.8.2. Os juros nominais foram estimados aplicando-se o IGP-M ao estoque da dívida do início de cada ano, 

constante na Tabela 1, somando-se os juros reais apresentados na publicação do TCU. 

Verifica-se, portanto, que os gastos com juros calculados segundo o exercício de 

estimativa acima demonstrado também superaram os demais gastos sociais. 

 

II.2.1.2 – Estimativa dos Juros Nominais com base no cálculo ponderado das 

emissões 

Outra metodologia para a estimativa dos juros nominais corresponde à multiplicação da 

taxa de juros média ponderada em cada ano (ou mês) pelo estoque da dívida no período, 

conforme se demonstrará a seguir
1
.  

Considerando que a CPI não teve acesso ao valor efetivamente pago a título de juros 

nominais efetivos da dívida interna, essa assessoria tentou calcular tais juros a partir de dados da 

tabela disponível na página do Tesouro Nacional, denominada “Histórico dos Resultados das 

Ofertas Públicas do Tesouro Nacional”2, que contém informações sobre as taxas de juros 

ofertadas a cada leilão de títulos da dívida interna. 

Cabe ressaltar que esta estimativa aplica as taxas de juros observadas nas emissões de cada 

ano a todo o estoque do endividamento (ou seja, incluindo os títulos emitidos em anos 

anteriores), o que pode gerar diferenças significativas entre os juros estimados e os juros 

efetivamente ocorridos.  

Inicialmente cabe elucidar o significado de alguns termos informados no citado Histórico 

de Resultados, de modo a torná-los acessíveis à compreensão geral, ou seja: 

                                                           
1
 O grande volume de cálculos necessários para o estudo objeto do presente item contou com a colaboração 

do voluntário Luiz Cordioli. 

 

2
 Tabela em formato Excel, disponível na página 

http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/leiloes/downloads/resultados/banco_de_dados.xls  

http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/leiloes/downloads/resultados/banco_de_dados.xls


a) Relativamente à operação, o termo “Tradicional” informado no citado Histórico 

de Resultados corresponde às operações de Vendas Tradicionais, correspondente, 

portanto, a uma emissão de títulos vendidos. Foram consideradas também as 

operações indicadas como “Troca”, pois nesse caso também houve emissão de 

títulos.  

b) Relativamente às taxas de juros nominais aplicadas em cada leilão, é 

imprescindível elucidar a peculiaridade das informações disponibilizada na tabela 

do citado Histórico de Resultados, tendo em vista o seguinte: 

 Quando a mesma indica taxa de juros efetiva igual a “0,00” (zero), isso 

significa que a taxa utilizada na operação foi a Taxa Selic (título pós-fixado), 

como no caso das LFTs (Letras Financeiras do Tesouro). 

 Quando aparece uma taxa reduzida (cerca de 4% a 6%), significa que esta 

operação envolveu título indexado a índice de preços, sendo tal percentual o 

adicional de juros anual além do referido índice de preços (como no caso das 

NTN-B, ou Notas do Tesouro Nacional Série B).  

 Quando constam taxas próximas ou superiores à Taxa Selic, significa que o 

título é pré-fixado, como no caso das LTNs (Letras do Tesouro Nacional).  

 

Tomando-se como base a tabela disponível na página do Tesouro Nacional, denominada 

“Histórico dos Resultados das Ofertas Públicas do Tesouro Nacional”3, foi possível se estimar o 

custo médio das emissões de títulos pelo Tesouro Nacional, a cada mês, desde o ano 2000 até 

2009. Este período foi adotado uma vez que a tabela do Tesouro Nacional inicia-se no ano 2000. 

Considerou-se a emissão dos títulos LTN, LFT, NTN-B, NTN-C e NTN-F. Não foi 

incluído o título NTN-D (que possui rendimento vinculado à variação cambial), pois nas 55 

operações de emissão identificadas, em 52 constava o número zero na coluna denominada 

“Volume Financeiro Aceito”. Isto representou uma limitação ao trabalho, visto que foi grande o 

peso das desvalorizações cambiais na elevação da dívida interna. 

No caso dos títulos indexados à taxa Selic, considerou-se, no presente exercício de 

estimativa, a taxa vigente à época da emissão. No caso de títulos pré-fixados, considerou-se a 

própria taxa de emissão (“Taxa Aceita”). No caso de títulos indexados a índice de preços, 

considerou-se a inflação vigente no mês de emissão, projetada para os 12 meses seguintes, mais 

o adicional de taxa de juros aceita. 

A tabela a seguir mostra o custo médio das emissões, a cada mês, custo esse representado 

pela estimativa da taxa anual de juros nominais, ponderada pelo volume financeiro aceito em 

cada emissão: 

 

                                                           
3
 Tabela em formato Excel, disponível na página 

http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/leiloes/downloads/resultados/banco_de_dados.xls  

http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/leiloes/downloads/resultados/banco_de_dados.xls


Estimativa da Taxa média anual de JUROS NOMINAIS aplicada nas emissões de títulos do 

Tesouro Nacional 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jan 19,46% 16,32% 19,84% 27,70% 15,74% 18,18% 16,80% 12,74% 12,46% 12,51% 

Fev 19,50% 15,35% 19,48% 25,17% 16,24% 17,19% 14,87% 11,88% 11,70% 11,31% 

mar 18,85% 16,39% 18,53% 24,47% 16,26% 19,60% 14,68% 12,38% 11,77% 11,18% 

abr 18,09% 16,43% 19,20% 25,24% 16,09% 19,02% 14,62% 11,54% 12,50% 10,89% 

mai 19,59% 18,19% 19,24% 26,22% 17,55% 19,23% 14,74% 11,11% 13,46% 10,37% 

Jun 18,31% 17,85% 19,68% 24,67% 16,41% 18,72% 15,25% 10,57% 13,45% 10,24% 

Jul 17,26% 20,24% 21,71% 26,13% 16,96% 18,41% 14,79% 10,98% 14,25% 10,54% 

Ago 17,57% 22,88% 24,10% 22,81% 17,21% 19,61% 14,69% 11,63% 13,37% 10,53% 

Set 16,57% 19,03% 34,52% 20,24% 17,17% 18,51% 13,67% 11,15% 14,11% 10,43% 

out 16,95% 22,97% 23,65% 19,98% 17,03% 18,20% 13,59% 11,41% 14,71% 11,13% 

nov 17,61% 21,01% 24,53% 17,37% 17,23% 17,71% 13,07% 11,50% 13,68% 10,93% 

dez 16,33% 20,63% 24,07% 16,60% 18,93% 16,89% 12,91% 11,72% 13,98% 10,44% 

Média Anual 18,29% 18,63% 22,60% 23,66% 16,95% 18,45% 14,43% 11,58% 12,98% 10,82% 

Fonte: Tabela disponível na página do Tesouro Nacional, denominada “Histórico dos Resultados das Ofertas Públicas do Tesouro Nacional, 
disponível na página http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/leiloes/downloads/resultados/banco_de_dados.xls  

Nota: Considerou-se a emissão dos títulos LTN, LFT, NTN-B, NTN-C e NTN-F. Não foi incluído o título NTN-D (que possui rendimento 

vinculado à variação cambial), pois nas 55 operações de emissão identificadas, em 52 constava o número zero na coluna denominada “Volume 
Financeiro Aceito”. A média foi ponderada pelo “volume financeiro aceito” em cada emissão. 

 

Utilizando-se a metodologia de cálculo acumulado, verificou-se que a taxa de juros 

nominais acumulada durante estes 10 anos (2000 a 2009), aplicada nos leilões de títulos da 

dívida interna, foi de 371,14%, o que representa uma remuneração 4 vezes superior à inflação 

observada no período, segundo o IPCA
4
. Tal valor também é maior que a própria taxa Selic 

acumulada no período, que atingiu 346,16%.5. 

Essa estimativa demonstra os relevantes ganhos proporcionados pela prática de 

elevadíssimas taxas de juros no país. Cabe, entretanto, repetir que devido às limitações antes 

descritas, o percentual de 371,14% não chegou a considerar os títulos indexados ao câmbio, face 

às limitações antes mencionadas, referentes às ofertas do título NTN-D (que possui rendimento 

vinculado à variação cambial), o que demonstra que a presente estimativa está bem 

conservadora, ou seja, aquém do custo efetivo da dívida interna. 

Aplicando-se tais taxas de juros médias anuais estimadas ao estoque da dívida pública 

mobiliária interna6 no início
7
 de cada ano, podemos estimar os juros nominais anuais da dívida 

interna: 

                                                           
4
 A inflação do período, medida pelo IPCA, foi de 89,95%. 

5
 Fonte: Ipeadata. Considerou-se a taxa de juros Overnight / Selic, cuja fonte é o Banco Central do Brasil, Boletim, 

Seção mercado financeiro e de capitais (BCB Boletim/M. Finan.). 

6
 Considerou-se o estoque divulgado no Quadro 11 da Nota para a Imprensa “Mercado Aberto”, do Banco Central, 

disponível em http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/demab/ma201001/NImprensa.zip , excluindo-se as Operações de 

Mercado Aberto. 

7
 Esse é mais um dado conservador da presente estimativa, ou seja, considerou-se somente o estoque inicial como 

base para o cálculo, sem computar as novas emissões ocorridas durante o ano.  

http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/leiloes/downloads/resultados/banco_de_dados.xls
http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/demab/ma201001/NImprensa.zip


Estimativa de Juros Nominais Anuais – Dívida Pública Mobiliária Interna Federal 

Ano 

Estoque inicial 

da dívida  

(R$ bilhões) 

(a) 

Taxa média anual de 

juros nominais  

(b) 

Estimativa dos juros 

nominais anuais  

(R$ bilhões) 

(a x b) 

2000 453,13 18,29%              82,88  

2001 512,92 18,63%              95,53  

2002 635,11 22,60%            143,54  

2003 636,86 23,66%            150,66  

2004 737,34 16,95%            125,00  

2005 826,70 18,45%            152,56  

2006 984,93 14,43%            142,11  

2007 1.087,90 11,58%            125,96  

2008 1.203,96 12,98%            156,30  

2009 1.221,10 10,82%            132,15  

TOTAL            1.306,70  
Fonte: Banco Central e Tesouro Nacional. Elaboração própria. Nota: Considerou-se o estoque divulgado no Quadro 

11 da Nota para a Imprensa “Mercado Aberto”, do Banco Central, disponível em 

http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/demab/ma201001/NImprensa.zip , excluindo-se as Operações de Mercado 

Aberto.  

 

Um importante dado que se pode extrair da tabela acima é que os juros nominais 

acumulados estimados de 2000 a 2008 foram de R$ 1.174,55 trilhão, valor este R$ 86 bilhões 

superior ao valor de R$ 1.088,47 trilhão de “Juros Competência” no mesmo período, informados 

na tabela “Saldos anuais e fatores de variação da dívida interna, em poder do público”, enviada a 

esta CPI pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ou seja, apesar dos cálculos estimados terem 

utilizado parâmetros conservadores, o total dos juros nominais obtido nessa estimativa ainda foi 

superior aos ‘juros competência’ informados à CPI, o que demanda o aprofundamento das 

investigações e completo acesso aos dados que não chegaram a ser proporcionados à CPI. 

Além do mais, conforme explicitado anteriormente, os juros efetivamente ocorridos 

podem ter sido bem maiores, dado que se considerou, na estimativa, as taxas vigentes nas 

emissões de cada ano, e não as taxas incidentes sobre todo o estoque da dívida.  

Portanto, devem ser aprofundadas as investigações sobre a metodologia utilizada pelo 

Tesouro Nacional para o cálculo dos juros, dentro dos “fatores de variação da dívida interna”. 

Já em 2010, analisando-se as emissões de títulos efetuadas pelo Tesouro Nacional, 

verifica-se que, de 1º de janeiro a 18 de março, foram emitidos R$ 105 bilhões em títulos da 

dívida interna, sendo R$ 35 bilhões indexados à Taxa Selic, R$ 18 bilhões indexados a índices 

de preços e R$ 51 bilhões em títulos pré-fixados, ou seja, cuja taxa de juros não segue a taxa 

Selic, pois é fixada no momento da emissão. 

Analisando-se essas emissões que totalizaram R$ 51 bilhões, verifica-se que a taxa de 

juros de juros nominais média desses títulos foi superior a 12% ao ano, ou seja, muito acima da 

Taxa Selic, de 8,75%, que já é a taxa de juros mais elevada do mundo. 

 

 

http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/demab/ma201001/NImprensa.zip


 

II.3 - ADMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA A DÍVIDA PÚBLICA 

 

De acordo com o MANUAL TÉCNICO DE CONTABILIDADE APLICADA AO 

SETOR PÚBLICO
8
 “a Contabilidade Aplicada ao Setor Público constitui ramo da Ciência 

Contábil e deve observar os Princípios Fundamentais de Contabilidade, que representam a 

essência das doutrinas e teorias relativas dessa ciência, consoante o entendimento predominante 

nos universos científico e profissional do País.”  

 

O citado manual aborda os princípios fundamentais de Contabilidade - Princípio da 

Entidade; Princípio da Continuidade; Princípio da Oportunidade; Princípio do Registro pelo 

Valor Original; Princípio da Atualização Monetária; Princípio da Competência; Princípio da 

Prudência. 

Relativamente à atualização monetária, o citado manual menciona que “Para 

atendimento ao Princípio da Atualização Monetária, o setor público segue o disposto na 

Resolução CFC nº 900/2001, que torna a atualização monetária compulsória quando a inflação 

acumulada no triênio, medida com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), 

atingir 100% ou mais.” 

 

A Resolução CFC 900/2001 estabeleceu o seguinte, relativamente à atualização 

monetária:  

RESOLUÇÃO CFC Nº 900/2001 
Dispõe sobre a aplicação do Princípio da Atualização Monetária. 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas 

atribuições legais e regimentais;  

Considerando que o “Princípio da Atualização Monetária”, conforme o “caput” 

do art. 8º da Resolução CFC nº 750-93, obriga a que “Os efeitos da alteração do 

poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros 

contábeis através do ajustamento da expressão formal dos valores dos 

componentes patrimoniais”;  

Considerando que a atualização objetiva que “... permaneçam substantivamente 

corretos os valores dos componentes patrimoniais e, por conseqüência, o do 

patrimônio líquido”, segundo o inciso II do parágrafo único do art. 8º da dita 

Resolução;  

Considerando que a aplicação do Princípio, não está atrelada a qualquer 

parâmetro em termos de nível inflacionário;  

Considerando que os padrões internacionais de Contabilidade somente 

requerem a atualização monetária quando a taxa acumulada de inflação no 

triênio se aproxima ou exceda a 100%;  

                                                           
8
 Aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

Válido para o exercício de 2009 (Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008) 

 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res750.htm


Considerando que a partir da implantação do Plano Real a economia e a moeda 

brasileira vem apresentando estabilidade;  

 

Resolve:  

 

Art. 1º A aplicação do “Princípio da Atualização Monetária” é compulsória 

quando a inflação acumulada no triênio for de 100% ou mais.  

Parágrafo único. A inflação acumulada será calculada com base no Índice Geral 

de Preços do Mercado (IGPM), apurado mensalmente pela Fundação Getúlio 

Vargas, por sua aceitação geral e reconhecimento por organismos nacionais e 

internacionais.  

 

Art. 2º A aplicação compulsória do “Princípio da Atualização Monetária” deverá 

ser amplamente divulgada nas notas explicativas às demonstrações contábeis.  

 

Art. 3º Quando a taxa inflacionária acumulada no triênio for inferior a 100%, a 

aplicação do Princípio da Atualização Monetária somente poderá ocorrer em 

demonstrações contábeis de natureza complementar às demonstrações de 

natureza corrente, derivadas da escrituração contábil regular.  

§ 1º No caso da existência das ditas demonstrações complementares, a 

atualização deverá ser evidenciada nas respectivas notas explicativas, incluindo a 

indicação da taxa inflacionária empregada.  

§ 2º A Atualização Monetária, neste caso, não originará nenhum registro 

contábil.  

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

JOSÉ SERAFIM ABRANTES – Presidente  

 

Cabe ressaltar que o Manual de Despesa Nacional editado em 2008
9
, ao explicar o 

Princípio da Atualização Monetária, transcreveu o art. 8º. da Resolução CFC nº. 750-93, ato 

anterior ao Plano Real e às novas regras mencionadas na precitada Resolução CFC nº. 

900/2001: 

2.2.5 Princípio da Atualização Monetária 

 
“Art. 8º Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser 

reconhecidos nos registros contábeis por meio do ajustamento da expressão formal dos 

valores dos componentes patrimoniais.”
10

 

 

Para atendimento ao Princípio da Atualização Monetária, o setor público segue o 

disposto na Resolução CFC nº 900/2001, que torna a atualização monetária 

compulsória quando a inflação acumulada no triênio, medida com base no Índice 

Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), atingir 100% ou mais. 

 

                                                           
9
 Aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a partir da elaboração e execução da lei 

orçamentária de 2009. 1ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008. 

10
 Art. 8º. da Resolução CFC nº. 750-93, ato anterior ao Plano Real 



Outra Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, específica para o Setor Público – 

Resolução nº. 1111/2007 – aprovou Apêndice II à Resolução 750-93, citando seu enunciado e 

mencionando, textualmente, o seguinte: 

Princípio da Atualização Monetária 

(...) 

Perspectivas do Setor Público 

Na hipótese de que o consenso em torno da mensuração dos elementos 

patrimoniais identifique e defina os valores de aquisição, produção, doação, ou 

mesmo, valores obtidos mediante outras bases de mensuração, desde que 

defasadas no tempo, necessita-se de atualizá-lo monetariamente quando a taxa 

acumulada de inflação no triênio for igual ou superior a 100%, nos termos da 

Resolução CFC nº. 900/2001.  

A mesma Resolução estabeleceu, em relação ao Princípio do Valor Original: 

Princípio do Registro pelo Valor Original 

Perspectivas do Setor Público 

Nos registros dos atos e fatos contábeis será considerado o valor original dos 

componentes patrimoniais. 

Valor Original, que ao longo do tempo não se confunde com o custo histórico, 

corresponde ao valor resultante de consensos de mensuração com agentes 

internos ou externos, com base em valores de entrada – a exemplo de custo 

histórico, custo histórico corrigido e custo corrente; ou valores de saída – a 

exemplo de valor de liquidação, valor de realização, valor presente do fluxo de 

benefício do ativo e valor justo.  

 

Em relação ao setor privado, logo após a edição do Plano Real, a Lei 9249/95 vedou a utilização 

de qualquer sistema de correção monetária - tanto para pessoas físicas como jurídicas (arts.  

4º. e 17)
11

. 

                                                           
11

 Lei 9.249, de 26.12.1995 

  Art. 4º Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei nº 

7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991. 

        Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de 

demonstrações financeiras, inclusive para fins societários. 

(...) 

Art. 17. Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas não 

tributadas com base no lucro real observarão os seguintes procedimentos: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7799.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7799.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8200.htm#art1


Por outro lado, relativamente ao setor público, a Lei de Responsabilidade Fiscal
12

 admite a 

atualização monetária da dívida mobiliária refinanciada
13

, conforme artigo 29: 

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes 

definições: 

(...) 

        V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para 

pagamento do principal acrescido da atualização monetária. 

(...) 

  § 3
o
 A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada 

não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes 

orçamentárias, ou em legislação específica. 

 

A partir desse dispositivo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - de cada ano
14

 tem disposto 

o seguinte: 

Lei 11.768, de 14.08.2008 

Art. 73 – A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada da 

União não poderá superar, no exercício de 2009, a variação do Índice Geral de Preços 

– Mercado – IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 

Evidencia-se que a LDO, tal como a LRF, estabeleceram um LIMITE para a atualização da 

dívida mobiliária refinanciada. 

Nenhuma das duas leis determinou a atualização da dívida mobiliária, mas tão somente 

estabeleceu o limite correspondente ao IGP-M para a dívida refinanciada. Tal dispositivo legal, 

smj, não ampararia excluir da parcela do rendimento pago pelos títulos da dívida interna a 

                                                                                                                                                                                           

        I - tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final de 1995, o custo de 

aquisição poderá ser corrigido monetariamente até 31 de dezembro desse ano, tomando-se por base o valor da 

UFIR vigente em 1º de janeiro de 1996, não se lhe aplicando qualquer correção monetária a partir dessa data; 

        II - tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995, ao custo de 

aquisição dos bens e direitos não será atribuída qualquer correção monetária. 

 

12
 Lei Complementar 101/2000 

13
 Dívida Refinanciada corresponde à dívida “rolada”, ou seja, a parcela da dívida vencida no ano e paga mediante a 

emissão de novos títulos públicos. 

14
 Dispositivo da LDO de cada ano, que trata do LIMITE para atualização da Dívida Mobiliária refinanciada da 

União: Lei nº 10.266, de 24.07.2001, LDO 2002, IGP - Art. 49; Lei nº 10.524, de 25.07.2002, LDO 2003, Art. 68; 

Lei nº 10.707, de 30.07.2003, LDO 2004, IGP - Art. 73; Lei nº 10.934, de 11.08.2004, LDO 2005, IGP - Art. 76; 

Lei nº 11.178, de 20.09.2005, LDO 2006, IGP - Art. 80; Lei nº 11.439, de 29.12.2006, LDO 2007, IGP - Art. 80; 

Lei nº 11.514, de 13.08.2007, LDO 2008, IGP Art. 76; Lei nº 11.768, de 14.08.2008, LDO 2009, IGP – Art. 73, Lei 

nº 12.017, de 12 de Agosto de 2009, LDO 2010, IGP - Art. 72. 



parcela da “inflação relevante” e classificá-la como amortização, pois evidentemente, o 

rendimento pago pelos títulos não se confunde com o principal da dívida. 

Porém, no Memorando 1241/2009/CODIV/SECAD-III/STN/MF-DF, enviado a esta CPI
15

, a 

Secretaria do Tesouro Nacional, em sua Tabela 1 (que apresenta os fatores de variação da Dívida 

Pública Mobiliária Federal Interna), atualiza monetariamente toda a dívida pelo IGP-M, 

reduzindo os juros apenas à parcela que supera tal índice. 

Questionada pela CPI acerca da justificativa para esta utilização do IGP-M para a atualização 

monetária da dívida pública na Tabela 1 do citado Memorando
16

, a Secretaria do Tesouro 

Nacional respondeu o seguinte 
17

:         

“Quanto ao IGP-M informamos que ele é utilizado para cumprir o disposto na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias, decretada pelo Congresso Nacional, que 

menciona que a atualização monetária do principal da dívida mobiliária 

refinanciada da União não poderá superar, no exercício, a variação do Índice 

Geral de Preços – Mercado – IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.” 

Porém, conforme mostrado anteriormente, a LDO não permite a atualização monetária da dívida 

total, mas tão somente a sua parcela refinanciada. 

Tal metodologia adotada pelo governo tem uma série de implicações. 

Inicialmente, já significa um tratamento diferenciado em comparação com os demais ativos, que 

somente serão objeto de atualização monetária quando esta apresentar variação superior a 100% 

no período de três anos. 

Significa também um privilégio de tratamento a um determinado ativo do setor público - a dívida 

pública - enquanto os demais ativos do patrimônio de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas não são 

atualizados, sendo inclusive tributados na apuração do ganho de capital por ocasião de sua 

venda. 

Outro fato importante é relativo aos limites estabelecidos na CF, especialmente a denominada 

“Regra de Ouro” que proíbe a emissão de títulos para pagar despesas correntes, dentre as quais 

destacam-se os juros. 

Art. 167. São vedados: 

(...) 

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 

capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com 

finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 

                                                           
15

 Memorando enviado por meio do Aviso 324/MF, de 28 de setembro de 2009, assinado pelo Ministro da Fazenda 

Guido Mântega. 

16
 Ofício 148/09-P, de 29/12/2009, assinado pelo Presidente da CPI da Dívida Pública, Dep. Virgílio Guimarães. 

17
 Nota STN/CODIV/Nº. 55/2010, enviada à CPI com Aviso Nº 29, de 22/01/2010.  



 

A regra de ouro na verdade é aquela que diz, no art. 12, § 2º da LRF, que o montante das 

operações de crédito não pode ser superior ao valor das despesas de capital. Ou seja, tal regra 

visa a evitar que as operações de crédito sejam contratadas para financiar despesas correntes. 

 

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, 

considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do 

crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de 

demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes 

àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

        § 1
o
 Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será 

admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 

        § 2
o
 O montante previsto para as receitas de operações de crédito não 

poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei 

orçamentária. 

        § 3
o
 O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais 

Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 

encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das 

receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas 

memórias de cálculo. 

 

Ora, ao extrair a parcela da atualização monetária do “Rendimento” dos títulos da dívida, 

classificando tal atualização monetária como parte do “principal”, o montante das despesas de 

capital estabelecido na Constituição Federal fica inflado da parcela correspondente à atualização 

monetária. 

É importante mencionar que os dados divulgados na página do Tesouro Nacional 

apontam como rendimento
18

 dos títulos públicos tanto a parcela da “atualização monetária” 

como “Juros”. 

O cômputo da atualização monetária como parte do “principal” e não como parte do 

“rendimento” está explícito no recém aprovado MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS 

- MDF
19

, documento que instruirá a elaboração do Relatório Resumido de Execução 

                                                           
18

 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto/rentabilidade.asp 

19
 Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios, Válido para o exercício de 2010  

(Portaria STN nº 462, de 2009), 2ª edição, disponível na página do Tesouro Nacional: 

http://www.stn.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF_VolumeII_2edicao.pdf 

http://www.stn.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF_VolumeII_2edicao.pdf


Orçamentária e, consequentemente, o Balanço Orçamentário. O referido MDF determina, 

relativamente às AMORTIZAÇÕES: 

 

 

MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, página 23 

Instruções para o preenchimento do Balanço Orçamentário 

“AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – Nessa linha, registrar as despesas com o 

pagamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública 

interna e externa, contratual ou mobiliária. O refinanciamento da dívida pública não 

poderá ser informado nessa linha, pois deverá ser registrado destacadamente na linha 

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI).” 

 

 

Esse mecanismo está permitindo que a parcela dos juros (Despesa Corrente) 

correspondente ao valor do IGP-M seja financiada mediante a emissão de novos títulos (Receita 

de Capital) e também mediante a utilização de qualquer outra fonte disponível, conforme 

disposto no art. 11 da MP 435: 

 

 Art. 11. O superávit financeiro das fontes de recursos existentes no 

Tesouro Nacional em 31 de dezembro de 2007 poderá ser destinado à 

amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal interna. 

     Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às fontes de 

recursos decorrentes de vinculação constitucional e de repartição de 

receitas a Estados e Municípios. 

 

Constata-se, portanto, que a informação do valor da AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 

impede o conhecimento do efetivo pagamento a título de principal (ou capital) da dívida, tanto 

interna quanto externa, tendo em vista que o valor informado a título de “Amortização” agrega 

parcelas de atualização monetária
20

 e variação cambial que na realidade constituem partes do 

rendimento pago e não do capital principal. 

Diante disso, é recomendável que a CPI da Dívida Pública exija a publicação destacada 

dos valores referentes ao pagamento de amortizações sejam informados destacadamente, 

separando-se os valores das amortizações do “principal”, bem como os pagamentos efetuados a 

                                                                                                                                                                                           

 

20
 A interpretação utilizada pelo Banco Central é de que o valor do rendimento dos títulos é separado entre 

“Atualização Monetária” e “Juros”, sendo considerada como “Atualização Monetária” a parcela correspondente ao 

rendimento correspondente ao índice IGP-M e os “Juros” o rendimento que supera o referido índice. Conforme 

regra inserida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, essa parcela de “Atualização Monetária” está 

sendo informada juntamente com as “Amortizações” e não com os Juros. Tal fato tem implicações em relação ao 

cumprimento da Constituição Federal, que serão comentadas posteriormente, na presente Análise Preliminar. 



título de “atualização monetária” e variação “cambial”, segregando-se sempre os valores das 

dívidas “interna” e “externa”, “contratual” e “mobiliária”.  

Tal providência é necessária, tendo em vista o princípio constitucional da transparência 

exigido para operações públicas, especialmente as relativas ao endividamento público, que 

envolvem valores vultosos. 

A informação da “Amortização da Dívida” a ser indicada no Orçamento Executado, 

necessita ser individualizada, de forma a cumprir a denominada “Regra de Ouro” inserida na 

Constituição Federal, que impede a contratação de dívida ou emissão de títulos para pagamento 

de despesa correntes que superem o valor do principal da dívida. Na medida em que as despesas 

pagas a título de atualização monetária e cambial são apropriadas como “Amortização”, são 

distorcidos os cálculos.  

A Constituição Federal dispõe, no inciso III do art. 167 que é vedada “a realização de 

operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as 

autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados 

pelo Poder Legislativo por maioria absoluta”. 

Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal - § 2º do art. 12 - dispõe que o montante 

previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior aos das despesas de 

capital constantes do projeto de lei orçamentária. 

 

As “Despesas de Capital” são justamente as “Amortizações”. Dessa forma, ao somar às 

amortizações as despesas pagas a título de “atualização monetária e cambial” – que são parte da 

remuneração do empréstimo e não do capital principal - se está inflando o montante das 

amortizações e, conseqüentemente, alargando o limite determinado na LRF. Portanto, a CPI deve 

recomendar o aprofundamento das investigações para se apurar os danos ao Patrimônio Público 

decorrentes deste fato. 

O próprio Manual de Demonstrativos Fiscais estabelece (página 191) que “Ao impedir 

que o montante das operações de crédito em um exercício financeiro exceda o montante das 

despesas de capital, evita-se que sejam realizados empréstimos para financiar despesas 

correntes como pagamento de funcionários, despesas administrativas e, principalmente, 

juros.” 

Inportante destacar que o “Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público”, 

em sua página 54, também coloca as despesas com juros como “despesas correntes”, conforme o 

diagrama a seguir. 



 

Fonte: Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Aplicado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, Válido para o exercício de 2009 (Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008), 1ª edição – 

Volume II - Manual de Despesa Nacional, pág 54. Disponível em 

:http://www.stn.gov.br/contabilidade_governamental/download/Manual_Despesa_Nacional_30102008_MTCASP

_.pdf  

 

Conclui-se que não há qualquer dúvida de que amortizações são referentes a pagamentos de 

parcela do principal da dívida, e portanto, são classificadas como despesas de capital. Por outro 

lado, os rendimentos pagos pelos títulos da dívida – juros nominais – fazem parte do grupo das 

despesas correntes. A forma de divulgação dos valores pagos a título de juros e amortizações 

utilizada pelo governo não atende ao princípio da transparência, pois considera a parte do 

rendimento correspondente à atualização monetária como se fosse despesa de capital. 

Cabe ainda mencionar outros princípios constitucionais:    

 

 

PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO DA UNIVERSALIDADE 

 

Segundo os artigos 3º e 4º da Lei nº 4.320/64, a Lei Orçamentária deverá conter todas as receitas 

e despesas. Isso possibilita um controle parlamentar efetivo sobre as finanças públicas. 

 

“Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de 

operações de crédito autorizadas em lei. 

 

 

Tal princípio complementa-se pela “regra do orçamento bruto”, definida no artigo 6º da Lei nº 

4.320/64: 

 

“Art. 6º. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, 

vedadas quaisquer deduções.” 

 

O Manual de Contabilidade menciona (Capítulo Receita sob o enfoque orçamentário): 

http://www.stn.gov.br/contabilidade_governamental/download/Manual_Despesa_Nacional_30102008_MTCASP_.pdf
http://www.stn.gov.br/contabilidade_governamental/download/Manual_Despesa_Nacional_30102008_MTCASP_.pdf


 

“Conforme o caput do artigo 3º da Lei nº 4.320/64, a Lei de Orçamentos compreenderá todas as 

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Assim, o equilíbrio 

orçamentário pode ser obtido por meio de operações de crédito. 

 

Adicionalmente, conforme estabelece o art. 167, III, da Constituição Federal é vedada a 

realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, dispositivo 

conhecido como regra de ouro. De acordo com esta regra, cada unidade governamental deve 

manter o seu endividamento vinculado à realização de investimentos e não à manutenção da 

máquina administrativa e demais serviços.” 

 

PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO DA LEGALIDADE 

 

Tem o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, segundo 

o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente 

autorizar, ou seja, a administração pública se subordina aos ditames da lei. A Constituição 

Federal de 1988, no artigo 37, estabelece os princípios da administração pública, dentre eles o da 

legalidade e, no seu artigo 165, estabelece a necessidade de formalização legal das leis 

orçamentárias: 

 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais.” 

Dadas as limitações impostas às investigações por parte da CPI, recomenda-se o aprofundamento 

dos estudos jurídicos a fim de determinar a legalidade da utilização do conceito de “dívida 

líquida” e demais cálculos baseados nesta, que impedem a devida transparência do montante da 

dívida interna federal e a carga de juros nominais efetivos que incidirão sobre esta.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III – Peso da Dívida Pública no Orçamento da União 

e o impacto nos Direitos Humanos 

 

 



III – Peso da Dívida Pública no Orçamento da União e o impacto nos 

Direitos Humanos 

Ao longo dos anos, a dívida pública tem consumido a maior parcela do Orçamento Geral 

da União, o que representa um peso para a sociedade, pois todas as áreas sociais são 

sacrificadas pelo peso da dívida. 

Apesar dos elevados pagamentos anuais para o serviço
21

 da dívida pública, a dívida 

interna vem aumentando aceleradamente, e a dívida externa também continua crescendo
22

.  

Os gráficos a seguir mostram como a dívida tem sido o item mais relevante do 

Orçamento Geral da União nos últimos anos, representando a principal fatia de recursos, bem 

superior às demais áreas sociais importantes.  

A fonte de todos os dados
23

 utilizados foram o Sistema Access da Câmara dos Deputados 

e a Secretaria do Tesouro Nacional
24

.  

A cada ano foram elaborados dois gráficos, sendo que o primeiro considerou apenas os 

gastos com juros e amortizações da dívida, sem computar o “refinanciamento” da dívida, que 

representa, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, “o pagamento do principal, acrescido da 

atualização monetária da dívida pública federal, realizado com receita proveniente da emissão 

de títulos.” O segundo gráfico de cada ano inclui a despesa com o refinanciamento da dívida 

pública federal. 

Cabe ressaltar que, conforme já explicitado nos itens anteriores deste Relatório, os juros 

que estão sendo considerados são os denominados juros “reais”, ou seja, já descontada a 

inflação, medida pelo IGP-M. 
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 Serviço da dívida compreende pagamento de juros e amortizações 

22
 Ver Análise Preliminar sobre a Dívida Externa 

23
 As despesas estão subdivididas por função. No caso da função “Encargos Especiais”, esta foi desmembrada, entre 

4 itens:  

 Juros e Amortizações da Dívida: representa a soma do Grupo de Natureza de Despesa (GND) 1 (Juros e 

Encargos da Dívida) com o GND 6 (Amortizações da Dívida), nas Sub-funções “Serviço da Dívida 

Externa” e “Serviço da Dívida Interna”. 

 Refinanciamento da Dívida: GND 6 (Amortizações da Dívida), nas Sub-funções “Refinanciamento da 

Dívida Externa” e “Refinanciamento da Dívida Interna”. 

 Transferências a Estados e Municípios: Modalidades de Aplicação 30 e 40. 

 Outros encargos especiais: todas as demais despesas da Função “Encargos Especiais” 

24
 http://www.stn.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/execucao_orcamentaria_do_GF/Despesa_Funcao.xls 

e   

http://www.stn.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/execucao_orcamentaria_do_GF/Despesa_Grupo.xls  

http://www.stn.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/execucao_orcamentaria_do_GF/Despesa_Funcao.xls
http://www.stn.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/execucao_orcamentaria_do_GF/Despesa_Grupo.xls


Gráfico 8 - Orçamento Geral da União – Executado - 2009 

Inclui Refinanciamento da Dívida (Total = R$ 1,329 trilhão) 
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Fonte: Sistema Access da Câmara dos Deputados, e Tesouro Nacional, conforme explicitado no texto anterior. 

 

 

Gráfico 9 - Orçamento Geral da União – Executado - 2009 

Exclui Refinanciamento da Dívida (Total = R$ 1,068 trilhão) 
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Fonte: Sistema Access da Câmara dos Deputados, e Tesouro Nacional, conforme explicitado no texto anterior. 



Gráfico 10 - Orçamento Geral da União – Executado - 2008 

Inclui Refinanciamento da Dívida (Total = R$ 1,195 trilhão) 
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Fonte: Sistema Access da Câmara dos Deputados, e Tesouro Nacional, conforme explicitado no texto anterior. 

 

Gráfico 11 - Orçamento Geral da União – Executado - 2008 

Exclui Refinanciamento da Dívida (Total = R$ 917 bilhões) 
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Fonte: Sistema Access da Câmara dos Deputados, e Tesouro Nacional, conforme explicitado no texto anterior. 



Gráfico 12 - Orçamento Geral da União – Executado - 2007 

Inclui Refinanciamento da Dívida (Total = R$ 1,165 trilhão) 
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Fonte: Sistema Access da Câmara dos Deputados, e Tesouro Nacional, conforme explicitado no texto anterior. 

 

Gráfico 13 - Orçamento Geral da União – Executado - 2007 

Exclui Refinanciamento da Dívida (Total = R$ 790 bilhões) 
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Fonte: Sistema Access da Câmara dos Deputados, e Tesouro Nacional, conforme explicitado no texto anterior. 

 



Gráfico 14 - Orçamento Geral da União – Executado - 2006 

Inclui Refinanciamento da Dívida (Total = R$ 1,175 trilhão) 
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Fonte: Sistema Access da Câmara dos Deputados, e Tesouro Nacional, conforme explicitado no texto anterior. 

 

Gráfico 15 - Orçamento Geral da União – Executado - 2006 

Exclui Refinanciamento da Dívida (Total = R$ 798 bilhões) 
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Fonte: Sistema Access da Câmara dos Deputados, e Tesouro Nacional, conforme explicitado no texto anterior. 



Gráfico 16 - Orçamento Geral da União – 2000 a 2009 – Por função – Sem considerar o 

“Refinanciamento” 
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Fonte: Sistema Access da Câmara dos Deputados, e Tesouro Nacional, conforme explicitado no texto anterior. 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 - Orçamento Geral da União – 2000 a 2009 – Por função – considerando o 

“Refinanciamento” 
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Fonte: Sistema Access da Câmara dos Deputados, e Tesouro Nacional, conforme explicitado no texto anterior. 



 

  

O Orçamento da União é a peça que materializa as decisões decorrentes dos embates entre 

os atores ao longo de sua formulação. Nesse sentido, é uma instituição com ligação direta ao 

nível de democratização da sociedade. Numa palavra, quanto maior fosse a participação popular 

na sua elaboração, mais democráticas tenderiam a ser as decisões de alocação dos recursos 

públicos; inversamente, quanto mais isolada a elaboração orçamentária, menos democrática seria 

a gestão das finanças estatais. Dentro desse processo, o mesmo se aplica à dívida pública. 

No Brasil, os gastos referentes ao endividamento não estão sujeitos à discussão com o 

Parlamento, devido à vedação dada pelo § 3º do artigo 166 da CF, que diz: 

“As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 

modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 

anulação de despesa, e cluídas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) ser iço da dí ida [sem grifo no original]; 

c) transfer ncias tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito 

Federal” 

Portanto, o Parlamento não pode sequer participar da discussão sobre a parcela mais 

importante do orçamento, ou seja, os gastos com o endividamento.  

Cabe ressaltar que, segundo o estudo “Anatomia de uma fraude à Constituição”, de 

Adriano Benayon e Pedro Antonio Dourado de Rezende 
25

, de agosto de 2006, este dispositivo 

teria sido inserido de forma ilegal na Constituição. Portanto, cabe à CPI encaminhar esta grave 

denúncia ao Ministério Público Federal, para que seja investigada a legitimidade do citado 

dispositivo da Constituição face às denúncias de ocorrência de fraude em sua inclusão no texto 

constitucional. 

É importante ressaltar que todos os privilégios dos gastos com a dívida pública decorrem 

do precitado dispositivo constitucional. 

                                                           
25

  Adriano Benayon, doutor em economia, diplomata, advogado, consultor legislativo da Câmara Federal e do 

Senado, professor de economia política na Universidade de Brasília (UnB). Pedro Antônio Dourado de Rezende, 

matemático, professor de Ciência da Computação na UnB, Coordenador do Programa de Extensão em Criptografia e 

Segurança Computacional da UnB, ex-representante da sociedade civil no Comitê Gestor da Infra-estrutura de 

Chaves Públicas brasileira. O inteiro teor deste estudo se encontra na página http://extra.novojornal.com/fraude-a-

constituicao-federal-jobim.pdf  

http://extra.novojornal.com/fraude-a-constituicao-federal-jobim.pdf
http://extra.novojornal.com/fraude-a-constituicao-federal-jobim.pdf


Outro ato que privilegia os gastos com a dívida pública em detrimento dos demais gastos 

sociais é a denominada “Lei de Responsabilidade Fiscal” – Lei Complementar 101/2000. 

Cabe ressaltar que a priorização dos gastos com a dívida interna foi imposta pelo FMI em 

várias Cartas de Intenção, as quais exigiam a criação de tal Lei, que promove a priorização do 

chamado “Resultado Primário”, ou “Superávit Primário”, ou seja, a garantia de que os gastos 

sociais serão contingenciados para se garantir o pagamento da dívida. Abaixo reproduzimos 

vários artigos desta Lei que assim dispõem:  

 

ESTABELECIMENTO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO    

Art 4º, § 1
o
 Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas 

Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e 

constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e 

montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois 

seguintes.  

Art 5º, I - O projeto de lei orçamentária anual (...) conterá, em anexo, 

demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os 

objetivos e metas constantes do documento de que trata o §1º do art. 4º;  

   

CORTES DE GASTOS SOCIAIS PARA SE ATINGIR AS METAS DE RESULTADO 

PRIMÁRIO    

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá 

não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público 

promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 

subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 

critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.  

   

IMPEDIMENTO A QUALQUER MEDIDA QUE AFETE O RESULTADO PRIMÁRIO    

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária da qual decorra renúncia de receita deverá (...) atender ao disposto na 

lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:  

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 

diretrizes orçamentárias;  



II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no 

caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.  

(...)  

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 

acarrete aumento da despesa será acompanhado de:  

        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 

entrar em vigor e nos dois subseqüentes;  

        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 

plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.  

   

LIMITAÇÃO AO GASTO COM PESSOAL  

   

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa 

total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, 

não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir 

discriminados:  

        I - União: 50% (cinqüenta por cento);  

        II - Estados: 60% (sessenta por cento);  

        III - Municípios: 60% (sessenta por cento).  

   

RECONDUÇÃO DA DÍVIDA AO LIMITE, VIA RESULTADO PRIMÁRIO  

   

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o 

respectivo limite...  

        I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, 

inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal 

atualizado da dívida mobiliária;  

        II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, 

promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9º.  



        § 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o 

excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da 

União ou do Estado.  

 

Na Análise Preliminar sobre a Dívida Externa, Capítulo V, apresentamos um resumo dos 

impactos sociais do processo de endividamento brasileiro, sendo relevante, nessa análise relativa 

à dívida interna, citar trechos do depoimento prestado à CPI pelo Presidente do Conselho 

Regional de Economia do Rio de Janeiro, Sr. Paulo Sérgio Souto:  

 

“Para finalizar, quero ainda apontar o que considero mais dramático e grave em 

todo esse processo de financeirização e endividamento extraordinário do Estado. 

O brutal esforço que representa para o Estado brasileiro a manutenção da atual 

política econômica tem implicado elevar de forma contínua a carga tributária, com 

forte concentração de recursos na órbita federal, para o pagamento dos juros e 

encargos da dívida; implica, também, como vimos, altas taxas de juros que impacta 

negativamente a produção e a geração de empregos. Contudo, a face mais dramática 

desse processo é o prejuízo acarretado para o orçamento público. 

(...) 

A distribuição dos recursos orçamentários, pelas principais Funções Orçamentárias, 

mostra a iníqua gestão do orçamento público, em prol da manutenção do pagamento de 

juros e encargos que, como vimos, apenas realimenta o endividamento do Estado. 

De cada cem reais arrecadados pela União, em 2008, nada mais que R$ 30,57 foram 

gastos com o pagamento de juros e amortizações de uma dívida que não pára de 

crescer, enquanto a Saúde, a Assistência Social ou a Educação tiveram de se contentar 

com recursos ínfimos, entre R$ 2,57 (para a “prioritária” Educação) e R$ 4,81, para a 

Saúde, a mais aquinhoada das áreas sociais, excluindo-se a Previdência Pública, que 

possui os seus recursos próprios, sofre com os efeitos da DRU – a Desvinculação de 

Receitas da União, e mesmo assim é responsabilizada, pela ótica financista, como a 

vilã das contas públicas. 

Esta é apenas uma das dimensões da preocupante e paradoxal conjuntura que 

vivemos. 

Vivemos gritantes distorções que se agravam no nosso dia-a-dia. Violência criminal 

sem precedentes; caos nos transportes públicos; incapacidade do setor público de 

saúde em atender minimamente à população; absoluta falta de rumo para enfrentar a 

crise de formação escolar dos jovens e adolescentes; descrédito crescente da população 

em relação aos políticos, à política e às suas instituições são exemplos nítidos de uma 

sociedade que se mostra doente. 



A partir da ótica financista, abandonamos investimentos na infra-estrutura do país e 

aprofundamos um modelo agrícola baseado em monoculturas, altamente predador de 

recursos naturais, concentrador de renda e riqueza, extremamente tóxico em seus 

insumos e que requer pesados dispêndios do Estado, em refinanciamentos constantes e 

periódicos das dívidas do setor agrícola.   

Paradoxalmente, ou – pior – como grave sintoma desta enfermidade política, social 

e econômica, observamos uma absoluta alienação da maioria da população, e de seus 

ditos formadores de opinião, com o terrível quadro que se desenha na nossa realidade. 

Ao contrário, há uma inconseqüente atmosfera de otimismo no ar. 

Precisamos reagir. 

O esforço que o trabalho desta CPI representa, nos permite fornecer todos os 

subsídios para uma mudança que se faz necessária.” 

 

Considerando que a priorização dos gastos com a dívida pública provocaram fortes 

impactos sociais, é fundamental ligar os impactos sociais à subtração dos direitos humanos, 

inclusive para fins legais. 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 6º, verbis: 

Art. 6
o
 São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição. 

O referido dispositivo constitucional não tem sido devidamente cumprido, por falta de 

recursos: 46,2 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, e condenados à exclusão 

social. Outros 10,7 milhões são considerados “indigentes”, ou seja, famintos
26

. Por outro lado, o 

art. 166, II, § 3º, “b”, da mesma Constituição, que prioriza os gastos com dívida pública, tem 

sido rigorosamente cumprido, com pagamento dos juros mais generosos do mundo. 

A ausência de atendimento aos direitos sociais básicos constitui ofensa ao direito à vida 

digna e constitui crime de ação continuada, imprescritível. 

Diante disso, é importante citar, em sua íntegra, Parecer da Dra. Flávia Piovesan
27

 sobre 

os impactos da dívida pública na subtração de recursos que deveriam ser destinados ao 

atendimento das necessidades sociais: 
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 Fonte: IETS – Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade - http://www.iets.org.br/article.php3?id_article=915  

27
 Professora doutora em Direito Constitucional e Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, Professora de Direitos Humanos dos Programas de Pós Graduação da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e da Universidade Pablo de Olavide (Sevilha, Espanha); 

visiting fellow do Human Rights Program da Harvard Law School (1995 e 2000), visiting fellow do Centre for 

Brazilian Studies da University of Oxford (2005), visiting fellow do Max Planck Institute for Comparative Public 

Law and International Law (Heidelberg - 2007 e 2008), sendo atualmente Humboldt Foundation Georg Forster 

http://www.iets.org.br/article.php3?id_article=915


 

IMPACTO DA DÍVIDA PÚBLICA  

NA IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

 Este estudo tem por objetivo enfocar o impacto da dívida pública na 

implementação dos direitos sociais, à luz dos parâmetros protetivos internacionais e 

constitucionais adotados pelo Estado Brasileiro. 

 

1. Direitos Sociais e a Concepção Contemporânea de Direitos Humanos 

Os direitos humanos refletem um construído axiológico, a partir de um espaço 

simbólico de luta e ação social. No dizer de Joaquin Herrera Flores
28

, compõem uma 

racionalidade de resistência, na medida em que traduzem processos que abrem e 

consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Invocam uma plataforma 

emancipatória voltada à proteção da dignidade humana.  

Enquanto reivindicações morais, os direitos humanos nascem quando devem e 

podem nascer. Como realça Norberto Bobbio, os direitos humanos não nascem todos de 

uma vez e nem de uma vez por todas
29

. Para Hannah Arendt, os direitos humanos não 

são um dado, mas um construído, uma invenção humana, em constante processo de 

construção e reconstrução
30

.   Considerando a historicidade dos direitos 

humanos, destaca-se a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, que 

veio a ser introduzida pela Declaração Universal de 1948 e reiterada pela Declaração 

de Direitos Humanos de Viena de 1993. 

            Esta concepção é fruto do movimento de internacionalização dos direitos 

humanos, que surge, no pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores 

cometidos durante o nazismo. É neste cenário que se vislumbra o esforço de 

reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a 

ordem internacional. Se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, 

o Pós-Guerra deveria significar a sua reconstrução.  

                                                                                                                                                                                           
Research Fellow no Max Planck Institute (Heidelberg - 2009-2011); membro do Conselho Nacional de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana e membro da UN High Level Task Force on the implementation of the right to 

development. 
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 Joaquín Herrera Flores, Direitos Humanos, Interculturalidade e Racionalidade de Resistência, mimeo, p.7.  
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 Norberto Bobbio, Era dos Direitos, trad. Carlos Nelson Coutinho, Rio de Janeiro, Campus, 1988.  

30
 Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, trad. Roberto Raposo, Rio de Janeiro, 1979. A respeito, ver também 

Celso Lafer, A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt, Cia das 

Letras, São Paulo, 1988, p.134. No mesmo sentido, afirma Ignacy Sachs: “Não se insistirá nunca o bastante sobre o 

fato de que a ascensão dos direitos é fruto de lutas, que os direitos são conquistados, às vezes, com barricadas, em 

um processo histórico cheio de vicissitudes, por meio do qual as necessidades e as aspirações se articulam em 

reivindicações e em estandartes de luta antes de serem reconhecidos como direitos”. (Ignacy Sachs, 

Desenvolvimento, Direitos Humanos e Cidadania, In: Direitos Humanos no Século XXI, 1998, p.156). Para Allan 

Rosas: “O conceito de direitos humanos é sempre progressivo. (…) O debate a respeito do que são os direitos 

humanos e como devem ser definidos é parte e parcela de nossa história, de nosso passado e de nosso presente.” 

(Allan Rosas, So-Called Rights of the Third Generation, In: Asbjorn Eide, Catarina Krause e Allan Rosas, 

Economic, Social and Cultural Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston e Londres, 1995, p. 243).  

 



 Neste contexto, a Declaração de 1948 vem a inovar a gramática dos direitos 

humanos, ao introduzir a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, 

marcada pela universalidade e indivisibilidade destes direitos. Universalidade porque 

clama pela extensão universal dos direitos humanos, sob a crença de que a condição de 

pessoa é o requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser humano 

como um ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade, esta 

como valor intrínseco à condição humana. Indivisibilidade porque a garantia dos 

direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos 

e culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os demais também o são. Os direitos 

humanos compõem, assim, uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, 

capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos com o catálogo de direitos 

sociais, econômicos e culturais. 

 Para Asbjorn Eide: “O termo ‘direitos sociais’, por vezes chamado ‘direitos 

econômicos-socias’, refere-se a direitos cujo objetivo é proteger e avançar no exercício 

das necessidades humanas básicas e assegurar condições materiais para uma vida com 

dignidade. O fundamento deste direito no Direito dos Direitos Humanos encontra-se na 

Declaração Universal de Direitos Humanos, que no artigo 22 enuncia: “Toda pessoa, 

como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço 

nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de 

cada  Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade 

e ao livre desenvolvimento de sua personalidade”.
31

.  

 Ao examinar a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos, 

leciona Hector Gros Espiell: “Só o reconhecimento integral de todos estes direitos pode 

assegurar a existência real de cada um deles, já que sem a efetividade de gozo dos 

direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos civis e políticos se reduzem a meras 

categorias formais. Inversamente, sem a realidade dos direitos civis e políticos, sem a 

efetividade da liberdade entendida em seu mais amplo sentido, os direitos econômicos, 

sociais e culturais carecem, por sua vez, de verdadeira significação. Esta idéia da 

necessária integralidade, interdependência e indivisibilidade quanto ao conceito e à 

realidade do conteúdo dos direitos humanos, que de certa forma está implícita na Carta 

das Nações Unidas, se compila, se amplia e se sistematiza em 1948, na Declaração 

Universal de Direitos Humanos, e se reafirma definitivamente nos Pactos Universais de 

Direitos Humanos, aprovados pela Assembléia Geral em 1966, e em vigência desde 

1976, na Proclamação de Teerã de 1968 e na Resolução da Assembléia Geral, adotada 

em 16 de dezembro de 1977, sobre os critérios e meios para melhorar o gozo efetivo dos 

direitos e das liberdades fundamentais (Resolução n. 32/130)”.
32

 

 A partir da Declaraçåo de 1948, começa a se desenvolver o Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, mediante a adoção de diversos instrumentos internacionais de 

proteção.  

O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a formação de um 

sistema internacional de proteção destes direitos. Este sistema é integrado por tratados 
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internacionais de proteção que refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea 

compartilhada pelos Estados, na medida em que invocam o consenso internacional 

acerca de temas centrais aos direitos humanos, na busca da salvaguarda de parâmetros 

protetivos mínimos - do “mínimo ético irredutível”. Neste sentido, cabe destacar que, até 

agosto de 2007, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos contava com 160 

Estados-partes; o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

contava com 157 Estados-partes; a Convenção contra a Tortura contava com 145 

Estados-partes; a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial contava com 

173 Estados-partes; a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher 

contava com 185 Estados-partes e a Convenção sobre os Direitos da Criança 

apresentava a mais ampla adesão, com 193 Estados-partes.
33

.  

 Ao lado do sistema normativo global, surgem os sistemas regionais de proteçåo, 

que buscam internacionalizar os direitos humanos nos planos regionais, particularmente 

na Europa, América e Africa. Os sistemas global e regional nåo såo dicotômicos, mas 

complementares. Inspirados pelos valores e princípios da Declaraçåo Universal, 

compõem o universo instrumental de proteçåo dos direitos humanos, no plano 

internacional. Nesta ótica, os diversos sistemas de proteção de direitos humanos 

interagem em benefício dos indivíduos protegidos. Ao adotar o valor da primazia da 

pessoa humana, estes sistemas se complementam, interagindo com o sistema nacional de 

proteção, a fim de proporcionar a maior efetividade possível na tutela e promoção de 

direitos fundamentais. 

           Ressalte-se que a Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993, reitera 

a concepção da Declaração de 1948, quando, em seu parágrafo 5o, afirma: "Todos os 

direitos humanos são universais, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade 

internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, 

em pé de igualdade e com a mesma ênfase." 

 Feitas essas considerações a respeito da concepção contemporânea de direitos 

humanos e o modo pelo qual se relaciona com os direitos sociais, transita-se à análise da 

proteção internacional e constitucional a estes direitos.  

 

 

2. A Proteção dos Direitos Sociais no Sistema Global 

 Preliminarmente, faz-se necessário ressaltar que a Declaração Universal de 

1948, ao introduzir a concepção contemporânea de direitos humanos, foi o marco de 

criação do chamado "Direito Internacional dos Direitos Humanos", que é um sistema 

jurídico normativo de alcance internacional, com o objetivo de proteger os direitos 

humanos. 

 Após a sua adoção, em 1948, instaurou-se uma larga discussão sobre qual seria a 

maneira mais eficaz em assegurar a observância universal dos direitos nela previstos. 

Prevaleceu o entendimento de que a Declaração deveria ser "juridicizada" sob a forma 

de tratado internacional, que fosse juridicamente obrigatório e vinculante no âmbito do 

Direito Internacional. 
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 Esse processo de "juridicização" da Declaração começou em 1949 e foi 

concluído apenas em 1966, com a elaboração de dois distintos tratados internacionais no 

âmbito das Nações Unidas - o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - que passavam a 

incorporar, com maior precisão e detalhamento, os direitos constantes da Declaração 

Universal, sob a forma de preceitos juridicamente obrigatórios e vinculantes.  

 O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), 

que até 2007 contemplava a adesão de 157 Estados-partes, incluindo o Estado Brasileiro 

que o ratificou em 1992, enuncia um extenso catálogo de direitos, que inclui o direito ao 

trabalho e à justa remuneração, o direito a um nível de vida adequado, o direito à 

moradia, o direito à educação, à previdência social, à saúde, etc. Se os direitos civis e 

políticos devem ser assegurados de plano pelo Estado, sem escusa ou demora - têm a 

chamada auto-aplicabilidade -, os direitos sociais, econômicos e culturais, por sua vez, 

nos termos em que estão concebidos pelo Pacto, apresentam realização progressiva. 

Vale dizer, são direitos que estão condicionados à atuação do Estado, que deve adotar 

todas as medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação 

internacionais
34

, principalmente nos planos econômicos e técnicos, até o máximo de seus 

recursos disponíveis, com vistas a alcançar progressivamente a completa realização 

desses direitos (artigo 2º, parágrafo 1º do Pacto)
35

.  

 No âmbito regional interamericano, há que se mencionar o Protocolo de San 

Salvador, em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, que entrou em vigor em 

novembro de 1999, tendo sido ratificado pelo Estado Brasileiro em 1996. Tal como o 

Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, este tratado da OEA reforça os 

deveres jurídicos dos Estados-partes no tocante aos direitos sociais, que devem ser 

aplicados progressivamente, sem recuos e retrocessos, para que se alcance sua plena 

efetividade.  O Protocolo de San Salvador estabelece um amplo rol de direitos 

econômicos, sociais e culturais, compreendendo o direito ao trabalho, direitos sindicais, 

direito à saúde, direito à previd ncia social, direito `a educação, direito à cultura,….Este 
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Protocolo acolhe (tal como o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) a 

concepção de que cabe aos Estados investir o máximo dos recursos disponíveis para 

alcançar, progressivamente, a plena efetividade dos direitos econômicos, sociais e 

culturais. 

 Extraí-se da jurisprudência internacional, fomentada especialmente pelo Comitê 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, relevantes princípios a orientar a 

hermenêutica concernente aos direitos sociais. Dentre os princípios relacionados aos 

direitos sociais, destacam-se: a) o princípio da observância do minimum core obligation; 

b) o princípio da aplicação progressiva, do qual decorre o princípio da proibição do 

retrocesso social; c) o princípio da inversão do ônus da prova; d) princípio da 

participação, transparência e accountability; e e) os deveres dos Estados em matéria de 

direitos sociais. 

 

a) princípio da observância do minimum core obligation no tocante aos direitos 

sociais 

 A jurisprudência internacional, fomentada pelo Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, tem endossado o dever dos Estados de observar um minimum core 

obligation no tocante aos direitos sociais. Como explica David Bilchitz: “O Comit  

sustenta que o “minimum core obligation” relativo a cada direito requer a satisfação ao 

menos dos níveis essenciais mínimos de cada direito pelos Estados-partes. (...) O núcleo 

essencial mínimo demanda obrigações que satisfaçam o ‘mínimo essencial de cada 

direito"
36

. 

 O dever de observância do mínimo essencial concernente aos direitos sociais tem 

como fonte o princípio maior da dignidade humana, que é o princípio fundante e nuclear 

do Direito dos Direitos Humanos. 

 

b) princípio da aplicação progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

do qual decorre o princípio da proibição do retrocesso social  

 O General Comment n.03 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

afirma a obrigação dos Estados de adotar medidas, por meio de ações concretas, 

deliberadas e focadas, de modo mais efetivo possível, voltadas à implementação dos 

direitos sociais. Por consequência, cabe aos Estados o dever de evitar medidas de 

retrocesso social. Para o Comit : “Qualquer medida de retrocesso deve envolver a mais 

criteriosa consideração e deve apenas ser justificável tendo como referência a totalidade 

dos direitos previstos pela Convenção no contexto da máxima aplicação dos recursos 

disponíveis”.  

 Cabe reafirmar que o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

estabelece a obrigação dos Estados em reconhecer e progressivamente implementar os 

direitos nele enunciados, utilizando o máximo dos recursos disponíveis.  Da aplicação 

progressiva dos econômicos, sociais e culturais resulta a cláusula de proibição do 

retrocesso social em matéria de direitos sociais. Para J.J. Gomes Canotilho: “O 

princípio da proibição do retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo essencial 
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dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas legislativas deve 

considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas 

que, sem a criação de esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática 

em uma anulação, revogação ou aniquilação pura e simples desse núcleo essencial. A 

liberdade do legislador tem como limite o núcleo essencial já realizado”
37

.  

 Ainda no General Comment n.03, como destaca David Bilchitz: “O Comit  da 

ONU têm identificado várias categorias de obrigações impostas aos Estados no campo 

dos direitos econômicos e sociais. No Comentário Geral n. 03, o Comitê reconhece a 

distinção entre obrigações de conduta e obrigações de resultado. Obrigações de conduta 

demandam a adoção de medidas “razoavelmente calculadas para realizar o e ercício de 

um direito particular”. Obrigações de resultado demandam “dos Estados que alcancem 

objetivos específicos para satisfazer parâmetros substantivos. (...) direitos econômicos e 

sociais tipicamente impõem ambas obrigações de conduta e de resultado”.
38

  

 

c) princípio da inversão do ônus da prova 

 Nos termos do artigo 2 (1) do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, os Estados têm a obrigação de adotar todas as medidas necessárias, 

utilizando o máximo de recursos disponível, para a realização dos direitos sociais.  

 É com base neste dever que emerge o princípio da inversão do ônus da prova. 

Como leciona Asborn Eide: “Um Estado que clame não ter a possibilidade de satisfazer 

suas obrigações por motivos de força maior tem o ônus de provar que este é o caso e que 

tem sem sucesso buscado obter suporte internacional para assegurar a disponibilidade e 

a acessibilidade de direitos”
39

. 

 

d) princípio da participação, transparência e accountability  

 Outro relevante princípio no campo dos direitos sociais atém-se ao dever dos 

Estados de assegurar mecanismos de participação, transparência e accountability nos 

processos de elaboração, implementação e impacto das políticas públicas sociais. Daí a 

importância do componente democrático na formulação, na realização e no impacto de 

políticas públicas sociais, bem como do próprio orçamento público, como eficaz 

instrumento no combate à corrupção. 

 

e)  deveres dos Estados 

 O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em seu General Comment 

n.12, realça as obrigações do Estado no campo dos direitos econômicos, sociais e 

culturais: respeitar, proteger e implementar.  
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 Quanto à obrigação de respeitar, obsta ao Estado que viole tais direitos. No que 

tange à obrigação de proteger, cabe ao Estado evitar e impedir que terceiros (atores 

não-estatais) violem estes direitos. Finalmente, a obrigação de implementar demanda do 

Estado a adoção de medidas voltadas à realização destes direitos. 

 

  Passa-se neste momento ao enfoque da proteção dos direitos sociais na 

Constituição Brasileira de 1988. Como será sustentado, a Carta de 1988 acolhe a 

concepção contemporânea de direitos humanos, empresta especial destaque aos direitos 

sociais como direitos fundamentais e atribui aos direitos enunciados pelos tratados de 

direitos humanos ratificados pelo Brasil (como é o caso do Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) status constitucional. Verificar-se-á que os 

direitos sociais encontram consistente e sólida proteção na esfera internacional e 

constitucional, o que demanda do Estado Brasileiro o cumprimento de deveres jurídicos 

atinentes à implementação destes direitos. 

 

 

3. A Proteção dos Direitos Sociais na Constituição de 1988 

            A Constituição Brasileira de 1988 simboliza o marco jurídico da transição 

democrática e da institucionalização dos direitos humanos no país. O texto 

constitucional demarca a ruptura com o regime autoritário militar instalado em 1964, 

refletindo o consenso democrático “pós ditadura”. Após vinte e um anos de regime 

autoritário, objetiva a Constituição resgatar o Estado de Direito, a separação dos 

poderes, a Federação, a Democracia e os direitos fundamentais, à luz do princípio da 

dignidade humana. O valor da dignidade da pessoa humana, como fundamento do 

Estado Democrático de Direito (artigo 1
o
, III da Constituição), impõe-se como núcleo 

básico e informador de todo ordenamento jurídico, como critério e parâmetro de 

valoração a orientar a interpretação do sistema constitucional. 

          Introduz a Carta de 1988 um avanço extraordinário na consolidação dos 

direitos e garantias fundamentais, situando-se como o documento mais avançado, 

abrangente e pormenorizado sobre a matéria, na história constitucional do país. É a 

primeira Constituição brasileira a iniciar com capítulos dedicados aos direitos e 

garantias, para, então, tratar do Estado, de sua organização e do exercício dos poderes. 

Ineditamente, os direitos e garantias individuais são elevados a cláusulas pétreas, 

passando a compor o núcleo material intangível da Constituição (artigo 60, parágrafo 

4
o
). Há a previsão de novos direitos e garantias constitucionais, bem como o 

reconhecimento da titularidade coletiva de direitos, com alusão à legitimidade de 

sindicatos, associações e entidades de classe para a defesa de direitos.  

           De todas as Constituições brasileiras, foi a Carta de 1988 a que mais 

assegurou a participação popular em seu processo de elaboração, a partir do 

recebimento de elevado número de emendas populares. É, assim, a Constituição que 

apresenta o maior grau de legitimidade popular. 

  A Constituição de 1988 acolhe a idéia da universalidade dos direitos 

humanos, na medida em que consagra o valor da dignidade humana, como princípio 

fundamental do constitucionalismo inaugurado em 1988. O texto constitucional ainda 

realça que os direitos humanos são tema de legítimo interesse da comunidade 

internacional, ao ineditamente prever, dentre os princípios a reger o Brasil nas relações 



internacionais, o princípio da prevalência dos direitos humanos. Trata-se, ademais, da 

primeira Constituição Brasileira a incluir os direitos internacionais no elenco dos 

direitos constitucionalmente garantidos.  

        Quanto à indivisibilidade dos direitos humanos, há que se enfatizar que a 

Carta de 1988 é a primeira Constituição que integra ao elenco dos direitos 

fundamentais, os direitos sociais e econômicos, que nas Cartas anteriores restavam 

pulverizados no capítulo pertinente à ordem econômica e social. Observe-se que, no 

Direito brasileiro, desde 1934, as Constituições passaram a incorporar os direitos 

sociais e econômicos. Contudo, a Constituição de 1988 é a primeira a afirmar que os 

direitos sociais são direitos fundamentais, tendo aplicabilidade imediata. 

  Nesse passo, a Constituição de 1988, além de estabelecer no artigo 6º que 

são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, ainda apresenta uma ordem social com um amplo universo de normas 

que enunciam programas, tarefas, diretrizes e fins a serem perseguidos pelo Estado e 

pela sociedade. A título de exemplo, destacam-se dispositivos constitucionais constantes 

da ordem social, que fixam, como direitos de todos e deveres do Estado, a saúde (artigo 

196), a educação (artigo 205), as práticas desportivas (artigo 217), dentre outros. Nos 

termos do artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos 

e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. No campo da educação, a Constituição determina que o acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, acrescentando que o não oferecimento 

do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. Para os direitos sociais à saúde e à 

educação, a Constituição disciplina uma dotação orçamentária específica
40

, adicionando 

a possibilidade de intervenção federal nos Estados em que não houver a observância da 

aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde (artigo 34, VII, e). 

  Adicione-se que erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais constitui objetivo fundamental do Estado Brasileiro, 

elevado a princípio fundamental do constitucionalismo de 1988. 

           A ordem constitucional de 1988 acabou por alargar as tarefas do Estado, 

incorporando fins econômico-sociais positivamente vinculantes das instâncias de 

regulação jurídica. A política deixa de ser concebida como um domínio juridicamente 

livre e constitucionalmente desvinculado. Os domínios da política passam a sofrer 

limites, mas também imposições, por meio de um projeto material vinculativo. Surge 

verdadeira configuração normativa da atividade política. Como afirma J.J.Gomes 

Canotilho: “A Constituição tem sempre como tarefa a realidade: juridificar 
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 Quanto ao direito à educação, dispõe o artigo 212 da Constituição: “A União aplicará, anualmente, nunca menos 

de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino”. Quanto ao direito à 

saúde, os recursos orçamentários serão dispostos em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 198 da 

Constituição. 

 



constitucionalmente esta tarefa ou abandoná-la à política, é o grande desafio. Todas as 

Constituições pretendem, implícita ou explicitamente, conformar o político."
41

 

  Cabe ainda mencionar que a Carta de 1988, no intuito de proteger 

maximamente os direitos fundamentais, consagra dentre as cláusulas pétreas, a cláusula 

“direitos e garantias individuais”. Considerando a universalidade e a indivisibilidade 

dos direitos humanos, a cláusula de proibição do retrocesso social
42

, o valor da 

dignidade humana e demais princípios fundamentais da Carta de 1988, conclui-se que 

esta cláusula alcança os direitos sociais. Para Paulo Bonavides: ”os direitos sociais não 

são apenas justiciáveis, mas são providos, no ordenamento constitucional da garantia da 

suprema rigidez do parágrafo 4
o
 do art.60.”

43
  São, portanto, direitos intangíveis, 

direitos irredutíveis, de forma que tanto a lei ordinária, como a emenda à Constituição 

que afetarem, abolirem ou suprimirem os direitos sociais, padecerão do vício de 

inconstitucionalidade. 

  Desde o processo de democratização do país e em particular a partir da 

Constituição Federal de 1988, os mais importantes tratados internacionais de proteção 

dos direitos humanos foram ratificados pelo Brasil
44

, destacando-se, no âmbito dos 

direitos sociais e econômicos, a ratificação do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais em 1992 e do Protocolo de San Salvador em matéria de 

direitos econômicos, sociais e culturais, em 1996.  

Além dos significativos avanços decorrentes da incorporação, pelo Estado 

Brasileiro, da normatividade internacional de proteção dos direitos humanos, o pós-

1988 apresenta a mais vasta produção normativa de direitos humanos de toda a história 

legislativa brasileira. A maior parte das normas de proteção aos direitos humanos foi 

elaborada após a Constituição de 1988, em sua decorrência e sob a sua inspiração. 
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 José Joaquim Gomes Canotilho,  Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Livraria Almedina, Coimbra, 

1998. 

 

42
 A respeito da necessária aplicação progressiva dos direitos sociais e econômicos e da consequente cláusula da 

proibição do retrocesso social, ver artigo 2
o
 , parágrafo 1

o
 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, bem como o General Comment n.03 do Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (General 

Comment n.3, UN doc. E/1991/23). 

 

 

43
 Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, Ed. Malheiros, São Paulo, 2000. 

44
 Dentre eles, destacam-se: a) a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de julho de 1989; 

b) a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em 28 de setembro de 

1989; c) a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24 de setembro de 1990; d) o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos, em 24 de janeiro de 1992; e) o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, em 24 de janeiro de 1992; f) a Convenção Americana de Direitos Humanos, em 25 de setembro de 1992; 

g) a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 27 de novembro de 

1995; h) o Protocolo à Convenção Americana referente à Abolição da Pena de Morte, em 13 de agosto de 1996; i) o 

Protocolo à Convenção Americana em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San 

Salvador), em 21 de agosto de 1996; j) o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, em 20 de junho 

de 2002; k) o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 

Mulher, em 28 de junho de 2002; e l) os dois Protocolos Facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança, 

referentes ao envolvimento de crianças em conflitos armados e à venda de crianças e prostituição e pornografia 

infantis, em 24 de janeiro de 2004.  A estes avanços, soma-se o reconhecimento da jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, em dezembro de 1998.  

 



 A Constituição Federal de 1988 celebra, deste modo, a reinvenção do marco 

jurídico normativo brasileiro no campo da proteção dos direitos humanos, em especial 

dos direitos sociais. 

 Considerando a proteção internacional e constitucional dos direitos sociais, 

analisar-se-á o impacto da dívida pública na implementação dos direitos sociais.   

 

4. O Impacto da Dívida na Implementação dos Direitos Sociais 

O endividamento externo e interno é um dos principais fatores a comprometer o 

orçamento público brasileiro, consumindo elevada parcela dos recursos públicos, que 

deixam de ser endereçados a políticas públicas essenciais para a implementação dos 

direitos sociais, como saúde, educação, moradia, transporte, assistência social, 

saneamento básico, dentre outros. 

Ao apreciar a execução do orçamento federal em 2008, avaliando a distribuição de 

recursos correspondentes ao total de R$924 bilhões, conclui a pesquisa da Auditoria 

Cidadã da Dívida
45

:  

 

 

“As despesas com o serviço da dívida (juros mais amortizações, exclusive o 

refinanciamento) consumiram 30,57% dos recursos do período, ou seja, o equivalente a 

R$ 282 bilhões, e foram muitas vezes superiores aos gastos com áreas sociais 

fundamentais, como saúde (4,81%), educação (2,57%) e assistência social (3,08%). 

Além disso, é quase nulo o valor destinado a setores importantes como Organização 

Agrária (com apenas 0,27% dos gastos), Transporte (0,51%), Ciência e Tecnologia 

(0,43%), Habitação (0,02%) e Saneamento (0,05%)
46
”. 

 

  Organismos internacionais têm considerado a dívida externa como um 

obstáculo central dos países em desenvolvimento no que se refere ao cumprimento das 

obrigações internacionais em matéria de direitos sociais previstas no Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. No entender do UN High 

Level Task Force on the Implementation of the right to development
47

:   

 

“a heavy debt burden is a major obstacle for poor developing countries in meeting 

their obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights”
48

 (…) the poverty afflicting least developed countries is e acerbated by an 
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 Ver Auditoria Cidadã da Dívida, boletim n.19, www.divida-auditoriacidada.org.br 

 

46
 Fonte: SIAFI - Orçamento Geral da União – Sistema Access da Câmara dos Deputados. Não inclui o 

"refinanciamento" da dívida, ou seja, o pagamento de amortizações realizado por meio da emissão de novos títulos. 

 

47
 Ver E/CN.4/2005/WG.18/2, para 48. 

 

48
 Em seu General Comment n.02, o Committee on Economic, Social and Cultural Rights observa: “international 

measures to deal with the debt crisis should take full account of the need to protect economic, social and cultural 

http://www.divida-auditoriacidada.org.br/


unsustainable debt burden and the billions of dollars that those countries pay in their 

debt-servicing obligations divert a large part of scarce resources from crucial 

programmes of education, health care and infrastructure, severely limiting the prospects 

for the realization of the right to development. State’s obligation to debt had to take 

sufficiently into account national priorities of human development and poverty reduction, 

consistent with its human rights obligations and the need to maintain trust in the 

financing system
49

. 

 

  Na percepção do UN High Level Task Force on the Implementation of the 

right to development, o investimento de bilhões de dólares no pagamento de dívidas 

insustentáveis, tendo como mais grave conseqüência a escassez de recursos em 

programas essenciais nas esferas da educação, saúde e infra-estrutura social, estaria a 

limitar a realização do direito ao desenvolvimento. Adverte o UN High Level Task Force 

que as obrigações dos Estados relativas ao pagamento de dívidas devem levar em 

consideração as prioridades nacionais no que tange ao desenvolvimento humano e à 

redução da pobreza decorrentes das obrigações internacionais em matéria de direitos 

humanos. 

  Neste sentido, faz-se necessário definir a sustentabilidade da dívida à luz 

dos deveres dos Estados no que se refere à redução da pobreza e à promoção e à 

proteção dos direitos humanos
50

. Sob a perspectiva dos direitos humanos, o pagamento 

da dívida deve ser restringido ao limite que não traduza, em hipótese alguma, violação a 

direitos sociais básicos, como os direitos à alimentação, à saúde, à educação, à 

seguridade social, dentre outros. 

 

5. Conclusão 

 No caso brasileiro, reitere-se, as despesas com o serviço da dívida consumiram 

30,57% do orçamento público de 2008, sendo significativamente superior aos gastos 

destinados a áreas sociais fundamentais, como saúde (4,81%), educação (2,57%), 

assistência social (3,08%), habitação (0,02%) e saneamento básico (0,05%). 

 A elevada dotação orçamentária destinada ao pagamento da dívida pública 

constitui grave ofensa ao dever do Estado Brasileiro de implementar os direitos sociais 

consagrados pela ordem normativa internacional e constitucional. Tal pagamento 

simboliza afronta do Estado Brasileiro aos deveres assumidos no plano internacional e 

constitucional relativamente à implementação dos direitos sociais. Viola, ademais, a 

necessidade de assegurar a tais direitos absoluta prioridade, mediante a preservação de 

seu núcleo essencial (“minimum core obligation”), com a observância do princípio da 

aplicação progressiva dos direitos sociais, a vedar o retrocesso social. Afronta, ainda, o 

Estado Brasileiro a obrigação jurídica de investir o máximo dos recursos disponíveis 

para alcançar, progressivamente, a plena efetividade dos direitos econômicos, sociais e 

culturais – obrigação decorrente do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais 

e Culturais e do Protocolo de San Salvador em matéria de direitos sociais. 

                                                                                                                                                                                           
rights through, inter alia, international cooperation. In many situations, this might point to the need for major debt 

relief initiatives”. 

 

49
 Ver E/CN.4/2005/WG.18/TF/3, para 63. 

50
 Ver E/CN.4/2005/WG.18/TF/3, para 62. 



 Concluí-se, portanto, que a execução do orçamento federal em 2008, sob o 

prisma da distribuição de recursos, caracteriza grave inconstitucionalidade, 

configurando, ainda, ilícito internacional, em violação direta aos dispositivos 

enunciados nos artigos 3o, III, 6o, 196, 198, 205 e 212   da Constituição Brasileira, bem 

como nos artigos 2o, 11, 12 e 13 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos 

Sociais e Culturais e nos artigos 1o, 10, 13 do Protocolo de San Salvador em matéria de 

direitos sociais, ambos ratificados pelo Estado Brasileiro.   

 

São Paulo, 31 de janeiro de 2010. 

Flávia Piovesan 

 

ARTIFÍCIOS PARA A SUBTRAÇÃO DE RECURSOS SOCIAIS PARA A DÍVIDA 

A destinação de grandes somas de recursos vinculados a diversas áreas sociais para o 

pagamento da dívida pública tem sido possibilitada por artifícios ilegais, conforme constatado na 

presente investigação. A Medida Provisória 435/2008, em flagrante violação ao Parágrafo Único 

do Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, permitiu que cerca de R$ 50 bilhões de recursos 

legalmente vinculados a outras áreas específicas (Royalties do petróleo, FUNDAF, entre outras) 

pudessem ser destinados ao pagamento da dívida. Tal mecanismo foi perpetuado por dispositivo 

da Medida Provisória 450/2008. 

Os pagamentos de juros e amortizações da Dívida Interna e Externa têm consumido mais 

de 30% do Orçamento Geral da União, subtraindo recursos que deveriam se destinar ao 

atendimento das necessidades sociais prioritárias da sociedade, o que caracteriza desrespeito a 

fundamentos constitucionais da República Federativa do Brasil: a soberania (Art. 1º, I) e a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). 

Ao subtrair vultosos recursos das áreas sociais, a dívida interna também representa 

violação de objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: a erradicação da pobreza 

(art. 3º, III) e também do próprio princípio republicano em sentido de adequado trato da coisa 

pública pelos agentes do Estado, violando ainda o disposto no artigo 6º. da Constituição Federal. 

Diante de todos estes fatos constatados, é recomendável a realização da auditoria integral 

dessa dívida, dentre diversas outras medidas, como se mostrará neste Relatório: redução das 

taxas de juros praticadas no país, o estabelecimento de controle sobre o fluxo de capitais, a 

revisão do regime de metas de inflação, a revisão das dívidas estaduais, a revisão da política de 

acumulação de reservas e de produção de ‘superávit primário’, dentre outras medidas. 

 

 


