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A Série Panorama Fiscal é uma publicação bimestral do Observatório de Finan- 
ças Públicas do Ceará (Ofice), um centro de estudos e pesquisas instituído 
pela Fundação Sintaf e patrocinado pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará

(Sintaf) e pela Associação de Aposentados Fazendários do Ceará (AAFEC) que se 
propõe a analisar de forma científica e independente a situação fiscal dos entes 
federartivos, de modo especial do Estado do Ceará e dos municípios cearenses.

Neste intuito, a Panorama Fiscal tem como objetivo principal realizar análises de 
temas relevantes no âmbito das finanças públicas, bem como proceder análises 
comparativas e evolutivas, a partir do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais 
do Setor Público Brasileiro (SICONFI) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com 
base no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de 
Gestão Fiscal (RGF), ambos instrumentos de transparência da gestão fiscal, de 
índices e indicadores analisados das unidades federadas, contribuindo, assim, 
com a transparência e o controle social.
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RESUMO

O Balanço Geral do Estado do Ceará (BGE) é uma prestação de contas, de competência 
privativa do Governador do Estado, junto à Assembleia Legislativa, conforme está 
previsto no art. 88, in¬ciso XVI, da Constituição do Estado do Ceará. Nele estão conti-
das as demonstrações contábeis perti-nentes às execuções orçamentária, financeira 
e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, de todos 
os Poderes, bem como das empresas estatais, elaboradas em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº 4.320 de 1964, da Lei Federal nº 6.404 de 1976, da Lei Com-
plementar nº 101 de 2000, do Decreto nº 6.976 de 2009, da Portaria Interministerial nº 
163 de 2001. Deve compor, ainda, no BGE o Parecer do Controle Interno, como deter-
mina a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará de nº 12.509 de 1995. 
Entretan¬to, além dos controles previstos em lei, a prestação de contas do governo 
pode e deve ser acompanhada pela sociedade civil organizada, através de controles 
específicos e pelo próprio cidadão. O Balanço Geral do Estado, apesar de ser uma peça 
analítica, vem acompanhado de uma síntese que simplifica e evidencia os principais 
atos e fatos registrados no sistema contábil do governo estadual. Diante do exposto, 
o objetivo deste artigo é analisar os dados contidos nessas demonstrações contábeis, 
transformado em informações, para que a sociedade possa entender como foram 
aplicados os recursos financeiros arrecadados pelo Estado, principalmente nas suas 
atividades fins como educação, saúde, segurança, assistência, previdência, saneamento 
e demais atividades do setor público, em benefício da sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE
Balanço Geral do Estado; Prestação de Contas; Estado do Ceará, Recursos Financei-
ros, Sociedade.



ABSTRACT

The General Balance of the State of Ceará (BGE) is a rendering of accounts, of exclusive 
competence of the Governor of the State, with the Legislative Assembly, as provided for 
in art. 88, item XVI, of the Constitution of the State of Ceará. It contains the financial 
statements pertaining to the budgetary, financial and patrimonial executions of the 
bodies and entities of the Direct and Indirect Administration, of all Powers, as well as 
of the state-owned companies, prepared in accordance with the provisions of Fede-
ral Law No. 4,320 of 1964 , of Federal Law No. 6,404 of 1976, of Complementary Law 
No. 101 of 2000, of Decree No. 6,976 of 2009, of Interministerial Ordinance No. 163 of 
2001. The Internal Control Opinion must also be included in the BGE, as determined 
by the Organic Law from the Court of Auditors of the State of Ceará, nº 12.509 of 1995. 
However, in addition to the controls provided for by law, government accountability 
can and must be accompanied by organized civil society, through specific controls 
and by the citizen himself. The General Balance of the State, despite being an analy-
tical piece, is accompanied by a synthesis that simplifies and highlights the main acts 
and facts recorded in the accounting system of the state government. In view of the 
above, the objective of this article is to analyze the data contained in these financial 
statements, transformed into information, so that society can understand how the 
financial resources collected by the State were applied, mainly in its activities such 
as education, health, security, assistance , social security, sanitation and other public 
sector activities, for the benefit of society.

KEYWORDS
General State Balance; Accountability; Ceará State, Financial Resources, Society.
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1. INTRODUÇÃO

O Balanço Geral do Estado (BGE) é uma prestação de contas, de competência priva-
tiva do Governador do Estado, junto à Assembleia Legislativa, conforme está pre-
visto no art. 88, inciso XVI, da Constituição do Estado do Ceará. Nele está contida 
a escrituração contábil que elabora as demonstrações financeiras relativas às exe-
cuções orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Direta 
e Indireta, de todos os Poderes, bem como das empresas estatais, elaboradas em 
conformidade com as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, do Decreto nº 6.976, de 07 de 
outubro de 2009, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Portaria 
Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001. 
 Deve compor, ainda, no BGE o Parecer do Controle Externo, como determina 
a Lei 12.509 de 1995, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). 
Entretanto, além dos controles previstos em lei, a prestação de contas do governo 
pode e deve ser acompanhada pela sociedade para exercer o seu próprio controle. 
O objetivo deste trabalho é efetuar a análise das Demonstrações Contábeis Públicas 
(DCP) do Estado do Ceará relativo ao exercício financeiro de 2021, tendo por base 
as seguintes DCP: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das 
Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Balanço Patrimonial. 
A metodologia adotada foi a análise por meio de indicadores econômico-financei-
ros e seus efeitos na execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado do 
Ceará no exercício financeiro de 2021.
 As análises realizadas por essa pesquisa tiveram como base as demonstra-
ções contábeis consolidadas do Balanço Geral do Estado do Ceará. Portanto, estão 
incluídos todos os órgãos da Administração Direta, das Autarquias, Fundações, 
Fundos e Empresas Estatais.
 Destaque-se, ainda, que os procedimentos de auditoria aplicados foram a 
análise por meio de índices, enquanto a extensão foram as demonstrações contá-
beis. As limitações ao alcance da análise são o resumo das informações contidas 
nas demonstrações contábeis, mas isso não inviabiliza o entendimento dos autores 
contidos neste estudo.
 O trabalho foi dividido em seções, além desta introdução. A segunda seção 
analisa o balanço orçamentário do Estado do Ceará, evidenciando a execução da 
receita e da despesa, o resultado orçamentário e a execução orçamentária corrente. 
A terceira seção retrata o balanço financeiro consolidado. Em seguida, a quarta 
aborda a demonstração das variações patrimoniais consolidadas. A quinta analisa 
a demonstração dos fluxos de caixa, enquanto a sexta analisa o balanço patrimonial 
consolidado e a sétima analisa as dívidas ativa e fundada. Por fim, apresentam-se 
as considerações finais.
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2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Conforme determinado no artigo 102 da Lei nº 4.320/1964, define-se balanço orça-
mentário como uma demonstração financeira que evidencia as receitas previstas, 
as despesas fixadas, todas em confronto com as realizadas. 
 O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado 
pela Secretária do Tesouro Nacional (STN), estabelece que o balanço orçamentário 
deverá evidenciar as receitas por categoria econômica, origem e espécie, especifi-
cando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada 
e o saldo entre a receita realizada e a previsão atualizada. As despesas são eviden-
ciadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a 
dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, 
as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Figura 2.1 – Receitas Orçamentárias Consolidadas – 2021

 
Figura 2.2 – Despesas Orçamentárias Consolidadas – 2021
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 No intuito de fornecer subsídios para a avaliação da gestão orçamentária 
do Estado do Ceará, serão detalhados a seguir os principais indicadores econômi-
co-financeiros obtidos por meio das informações do balanço orçamentário.

 2.1 Resultado do Equilíbrio Orçamentário

 O Quociente do Equilíbrio Orçamentário é resultante da relação entre a 
Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa, indicando se há equilíbrio 
entre a previsão e fixação constante na Lei Orçamentária Anual (LOA). Em 2021, 
as receitas e despesas se mantiveram, inicialmente, em equilíbrio, onde cada uma 
apresentou o igual montante de R$ 30,35 bilhões. Assim, o quociente do equilíbrio 
orçamentário foi 1, respeitando o princípio do equilíbrio na elaboração do orça-
mento público. O mesmo equilíbrio foi observado em 2020, com ambas apresen-
tando um total de R$ 29,89 bilhões.

 2.2 Execução da Receita

 Ao confrontar a previsão atualizada da receita, de R$33,80 bilhões, com 
a receita realizada no período, de R$34,20 bilhões, verifica-se que houve uma 
arrecadação maior de R$0,40 bilhão do montante esperado. Diante do exposto, 
o quociente de execução da receita foi de 1,0116 indicando que a arrecadação da 
receita orçamentária correspondeu a um aumento de 1,16% da receita prevista, 
demonstrando que a previsão da receita e sua arrecadação ficaram de acordo com 
os padrões estatísticos de elaboração de orçamento público, tendo em vista que a 
diferença entre a arrecadação e previsão foi menor que 10,00%. 
 As Receitas Orçamentárias no ano de 2021 tiveram um desempenho dife-
rente do que se observou no ano de 2020. Objetivamente, no exercício do ano de 
2020 houve uma frustração das receitas públicas na qual teve-se uma arrecadação 
inferior ao previsto, configurado em resultados muito distantes do esperado, R$1,97 
bilhões a menos. Em 2021, o montante das Receitas Realizadas superou a Previsão 
Atualizada das receitas em R$392,20 milhões. 
 Acerca dos itens que contribuíram para o aumento das receitas, as receitas 
correntes apresentaram resultado superior ao esperado, dado que foi arrecadado 
R$ 2,294 bilhões a mais que o previsto. Analisando a arrecadação das receitas cor-
rentes, estas apresentaram resultado da ordem de R$32,55 bilhões, desempenho 
superior em 14,90% em relação ao exercício anterior em termos nominais. Ainda 
em relação às receitas correntes, verifica-se que a receita tributária, que é uma 
receita derivada, de competência do Estado, composta   pelos seguintes impostos, 
conforme determina o Art. 155 da Constituição Federal (CF):
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“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações 
e as prestações se iniciem no exterior;  
III - propriedade de veículos automotores.” 

 Além dos impostos, o Estado tem competência, também, para instituir   
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou poten-
cial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos 
a sua disposição e contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas, Art. 145 
da CF.
 Vale ressaltar que, conforme determina o Art. 157 da CF, o produto da 
arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autar-
quias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, pertence ao Estado. 

Figura 2.3 – Demonstrativo Comparativo da Receita Orçamentária Prevista 
com a Realizada, por Categoria Econômica e Grupo – Consolidada – 2021
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Figura 2.4 – Demonstrativo Comparativo da Receita Orçamentária Prevista 
com a Realizada, por Categoria Econômica e Grupo – Consolidada – 2021

 A receita tributária consolidada líquida, conforme evidenciada no balanço 
orçamentário, teve uma participação de 52,37%, do total das receitas correntes, 
destaca-se também a participação das receitas de transferências correntes, apre-
sentando uma participação de 34,29% das receitas correntes em 2021. As receitas 
de contribuições, patrimoniais, serviços e outras receitas correntes apresenta-
ram resultados menos expressivos na ordem de 8,08%, 1,47%, 1,00% e 2,80%, 
respectivamente.
 Quanto às receitas de capital, foi arrecadado R$ 1,65 bilhão, estas apresen-
taram uma arrecadação muito aquém do previsto, tendo sido arrecadado R$ 1,90 
bilhão a menos que a previsão atualizada, o que representa 53,63% a menos que 
a previsão. Destaca-se que do montante não arrecadado, 57,8% são referentes às 
operações de crédito, enquanto 42,2% dizem respeito às transferências de capital. 
Alienação de bens e Outras Receitas de Capital obtiveram resultados acima do 
previsto, mas representam percentuais pequenos do total.

 2.3 Execução da Despesa

 Ao comparar a dotação atualizada da despesa, de R$ 36,64 bilhões, com a 
despesa empenhada do período, de R$ 32,89 bilhões, verifica-se que deixou de ser 
executado o montante de R$3,75 bilhões. Dessa forma, o quociente de execução 
da despesa foi de 0,8976. Portanto, a despesa orçamentária empenhada corres-
pondeu a 89,76% da despesa fixada, demonstrando que a fixação da despesa ou 
sua execução ficaram em desacordo com os padrões estatísticos de elaboração de 
orçamento público, tendo em vista que a diferença entre a despesa fixada atuali-
zada e despesa empenhada foi de 10,24%. 
 Ao analisar os itens que contribuíram para o montante não executado 
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das despesas, temos que R$1,38 bilhão, referente às despesas correntes e R$2,20 
bilhões às despesas de capital. 
 Analisando as despesas correntes, verifica-se que elas tiveram crescimento 
nominal de 12,46% em comparação com 2020. Destaca-se ainda que os gastos com 
pessoal e encargos sociais representaram 49,78% do total das despesas correntes, 
enquanto os juros e encargos da dívida e as outras despesas correntes representa-
ram 1,85% e 48,37%, respectivamente.
 No que diz respeito as outras despesas correntes mencionadas acima, 
elas somaram o valor de R$ 13,48 bilhões o que indica um crescimento nominal 
de 21,55% em relação a 2020. Acerca da composição dessa rubrica, 48,29% do 
montante gasto foi destinado a aplicações diretas nas atividades operacionais do 
Estado, 49,55% para transferências constitucionais e legais, e 2,16% para aplicações 
diretas entre orçamentos.
 Considerando agora as despesas de capital, verifica-se que ocorreu um 
incremento nominal de 33,75% em relação ao ano anterior, com as despesas de 
capital saindo de R$ 3,75 bilhões em 2020, para R$ 5,02 bilhões em 2021. Desse 
valor, os investimentos representam 69,68%, amortizações da dívida representam 
24,09% e inversões financeiras 6,22%.
 Em relação aos investimentos, no exercício de 2021, as despesas foram da 
ordem de R$3,50 bilhões, um aumento de 40,23% em valores correntes se com-
parado com o exercício anterior.
 Analisando a execução orçamentária do exercício financeiro de 2021, a 
receita arrecadada foi maior que a previsão atualizada no valor percentual de 
1,16%, enquanto a despesa orçamentária realizada   foi menor em 10,23%, quando 
comparada com a despesa fixada.

 2.4 Execução Orçamentária Corrente e de 
Capital

 O quociente da execução orçamentária corrente foi 1,16%. Tal resultado 
indica que o orçamento corrente foi superavitário no valor de R$ 4,68 bilhões, indi-
cando que a receita corrente realizada excedeu em 16,80% a despesa empenhada 
corrente e que este valor pôde ser aplicado em despesas de capital, principalmente 
em investimentos. 
 Por sua vez, o resultado entre as receitas e despesas de capital no exercício 
de 2021 foi deficitário em R$3,38 bilhões, sendo necessário utilizar recursos do 
superávit do orçamento corrente para financiar este déficit. 
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 2.5 Resultado Orçamentário

 Os quocientes do resultado orçamentário observados foram 1,0397 em rela-
ção a despesa empenhada e 1,1001 em relação a despesas liquidada. Tais resultados 
indicam que, o resultado orçamentário foi superavitário, pois a receita realizada foi 
superior em 3,97% em relação a despesa empenhada e 10,01% comparando com 
a despesa liquidada. Isto significa que houve superávit orçamentário e financeiro 
no exercício de 2021, no valor de R$ 1,30 bilhão relativo as despesas empenhadas 
e R$ 3,11 bilhões com base nas despesas liquidadas. Estes resultados indicam que 
ficaram no caixa do Estado recursos disponíveis além dos utilizados na execução 
orçamentária, em função do regime contábil misto utilizado na execução orça-
mentária: Caixa para receita (receita arrecadada) e Competência para despesa 
(despesa empenhada), conforme estabelece o Art. 35 da Lei 4.320/1964. Portanto, 
esses recursos financeiros resultantes do superávit orçamentário poderiam ser 
aplicados em despesas com investimentos, realizando mais serviços em benefício 
da sociedade cearense.

3. BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

O Balanço Financeiro Consolidado foi elaborado de acordo com o que determina a 
Lei nº 4.320/1964. De acordo com a citada legislação, o Balanço Financeiro evidencia 
a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se 
refere, discriminando o seguinte:

Ingressos
 (a) a receita orçamentária arrecada por origem de recursos: ordinários e 
vinculados; 
 (b) Transferências Financeiras Recebidas
 (c) Recebimentos Extraorçamentários
 (d) Saldo em Espécie do Exercício Anterior

Dispêndios
 (e) a despesa orçamentária executada por aplicação de recursos: ordinários 
e vinculados; 
 (f) Transferências Financeiras Concedidas
 (g) Pagamentos Extraorçamentários
 (h) Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte
 A partir do referido demonstrativo, é possível encontrar o resultado finan-
ceiro de duas maneiras. A primeira é calculada através do Quociente Orçamentário 
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do Resultado Financeiro (QORF): Resultado Orçamentário dividido pelo Resultado 
do saldo do Disponível. A segunda é o Quociente do Resultado dos Saldos Finan-
ceiros (QRSF), mais simples, basta calcular a diferença entre o saldo em espécie 
para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior. Vale ressaltar 
que este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit econômico 
do exercício, cuja apuração é obtida por meio da Demonstração das Variações 
Patrimoniais.
 De acordo com o BGE (2021), o balanço financeiro é composto por fluxos 
financeiros (ingressos e dispêndios). Os fluxos financeiros que integram o referido 
balanço são os seguintes: a) fluxo financeiro orçamentário excluído de transfe-
rências orçamentárias, b) fluxo financeiro de transferências, e c) fluxo financeiro 
extraorçamentário. 
 No exercício em análise, o fluxo financeiro orçamentário obteve um superá-
vit de R$ 1,3 bilhão, enquanto o fluxo financeiro extraorçamentário apresentou um 
superávit de R$780 milhões. Somando-se os resultados dos dois fluxos resultou-se 
em montante superavitário de R$ 2,085 bilhões, resultado superior ao do exercício 
de 2020, quando tal montante foi de R$2.080 bilhões.

Figura 3.1 – Balanço Financeiro Consolidado – 2021

 3.1 Quociente orçamentário do resultado 
financeiro

 Este indicador mostra a razão entre a diferença da receita e despesa orça-
mentária e a variação entre os saldos em espécie para o exercício seguinte de 2021 
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e 2020. Ao analisar o indicador, que foi de 0,63, verificou-se que a diferença entre 
as receitas e despesas orçamentárias representa 63% do resultado entre os saldos 
em espécie, com ambos os resultados sendo positivos. 

 3.2 Quociente do resultado dos saldos 
financeiros

 Este indicador mostra a razão entre os saldos financeiros do ano observado 
e do ano anterior, e em 2021 foi de 1,26. Verificou-se que houve um aumento das 
razões dos saldos em 25% comparado com 2020. Em valores nominais, o saldo de 
2021 aumentou em R$ 2,085 bilhões quando comparado com o ano anterior.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS

De acordo com o art. 104 da Lei nº 4.320/1964, a Demonstração das Variações 
Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 
exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quanti-
tativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no 
setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações 
qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a com-
posição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado 
patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais 
quantitativas aumentativas e diminutivas.
 As variações patrimoniais quantitativas são fatos contábeis que modifi-
cam a situação líquida das entidades públicas. As variações aumentativas alteram 
positivamente a situação líquida, enquanto as variações diminutivas reduzem a 
situação líquida. As variações patrimoniais qualitativas representam fatos contá-
beis permutativos, ou seja, não alteram a situação líquida da entidade porque são 
fatos envolvendo contas de Ativo e Passivo, não envolvendo o Patrimônio Líquido.
 Ao analisar as variações patrimoniais do exercício de 2021, verifica-se que 
houve um total de variações patrimoniais aumentativas de R$ 78,49 bilhões e um 
total de variações patrimoniais diminutivas contabilizadas em R$ 76,83 bilhões, 
significando um superávit econômico apurado no período de R$ 1,65 bilhão. Tal 
resultado representa uma melhora em relação ao ano de 2020, quando ocorreu 
um déficit econômico de R$ 2,41 bilhões, conforme figura 4.1 a seguir:
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Figura 4.1 - Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidadas – 2021 

 
 Dentre os itens das Variações Patrimoniais Quantitativas, os itens “Outras 
Variações Patrimoniais Recebidas” e “Outras Variações Patrimoniais Diminutivas” 
foram os que apresentaram maiores variações absolutas em relação ao ano anterior, 
497,25% e 619,18%, respectivamente.
 O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais em 2021 foi de 1,02, 
aumento de 6,10% em relação a 2020, quando foi de 0,96. Tal quociente, que mede 
a razão entre Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, por ser superior 
à unidade, indica que o estado do Ceará saiu de uma situação de déficit patrimonial 
em 2020 para superávit um em 2021.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
CONSOLIDADOS

Os fluxos de caixa evidenciam as entradas e saídas de recursos financeiros do 
Estado em um determinado período. A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 
identifica às fontes dos fluxos financeiros de entrada de caixa e equivalente a caixa, 
com base nos seguintes fluxos: operacional, investimento e financiamento. 
 O Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais consiste nos ingressos e 
desembolsos de recursos financeiros referentes às atividades públicas continuadas. 
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Os ingressos são evidenciados pelas receitas orçamentárias correntes: receitas 
derivadas, as receitas tributárias, e pelas receitas originárias, receitas das atividades 
operacionais do Estado; pelas transferências constitucionais e legais recebidas; e 
outros ingressos operacionais. Os desembolsos são evidenciados pelas despesas 
orçamentárias correntes: pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida 
pública; transferências constitucionais e legais concedidas; e outros desembolsos 
operacionais. A soma algébrica dos ingressos e desembolsos representa o fluxo 
líquido das atividades operacionais.
  O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento compreende os recur-
sos relacionados à aquisição de novos serviços públicos, tais como construção de 
infraestrutura como escolas, estradas, açudes, dentre outros, que irão beneficiar 
a sociedade no futuro. Os ingressos são representados por: alienação de bens; 
amortização de empréstimos e financiamentos concedidos; e outros ingressos de 
investimentos. Os desembolsos são evidenciados por: aquisição de bens e direitos 
que irão fornecer novos serviços à sociedade; concessão de empréstimos e finan-
ciamentos; e outros desembolsos de investimento.  A soma algébrica dos ingressos 
e desembolsos representa o fluxo líquido das atividades de investimento.
. O Fluxo de Caixa dos Financiamentos diz respeito aos ingressos de ope-
rações de crédito para adquirir novos serviços bem como os desembolsos para 
amortização desses financiamentos. Os ingressos são representados por: operações 
de créditos e outros ingressos de financiamento. Os desembolsos são evidenciados 
por amortização/refinanciamento da dívida e outros desembolsos de financiamen-
tos. A soma algébrica dos ingressos e desembolsos representa o fluxo líquido das 
atividades de financiamento.
 Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa representa a soma algé-
brica dos fluxos líquidos das atividades operacionais, investimento e financiamento.
O somatório da geração líquida de caixa e equivalente a caixa mais o saldo inicial 
do disponível é igual ao saldo final do disponível.
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Figura 5.1 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado – 2021

 A Geração Líquida de Caixa do Estado do Ceará em 2021 foi positiva em R$ 
2,06 bilhões, mais R$ 8,13 bilhões disponíveis em caixa e equivalente de caixa do 
exercício anterior resulta em um saldo financeiro disponível de R$ 10,17 bilhões. Em 
2020 a Geração Líquida de Caixa foi de R$ 2,10 bilhões, o que indica que houve uma 
redução de 1,90% na geração de caixa em relação ao exercício financeiro anterior. 
 Em ambos os anos, houve superávit nos fluxos operacionais e de finan-
ciamento, e déficit no fluxo das atividades de investimento. Em 2021, o superávit 
nos fluxos operacionais e de financiamento foram de R$ 4,72 bilhões e R$ 196,97 
milhões, respectivamente, enquanto o déficit do fluxo de investimentos foi de R$ 
2,86 bilhões.

6. BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e 
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas 
representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme 
as seguintes definições:



23

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ESTADO DO CEARÁ DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 

MARCOS LEGAIS E O DOGMATISMO FISCAL E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO FISCAL DOS GOVERNOS REGIONAIS

GESTÃO DE ATIVOS PÚBLICOS: A NOVA FRONTEIRA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CEARÁ

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 50,  Abr | Mai 2022

 a) Ativo - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos 
passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos 
futuros ou potencial de serviços;
 b) Passivo - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos 
passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de 
recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços;
 c) Patrimônio Líquido: evidencia o resultado do período segregado dos 
resultados acumulados de períodos anteriores.
 d) Contas de Compensação: compreende os atos que possam vir ou não a 
afetar o patrimônio. 
 A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em 
circulante e não circulante, com base em seus atributos de conversibilidade e exi-
gibilidade. Os ativos devem ser classificados como circulantes quando satisfizerem 
a um dos seguintes critérios:
 a) Estiverem disponíveis para realização imediata;
 b) Tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das 
demonstrações contábeis.
 Os ativos classificados como não circulantes são os direitos realizáveis após 
doze messes da publicação do balanço patrimonial ou que não façam parte da ati-
vidade operacional, além dos direitos em investimentos, dos bens do imobilizado 
e dos direitos intangíveis.
 Os passivos devem ser classificados como circulantes quando correspon-
derem a valores exigíveis até doze meses após o exercício financeiro a partir da 
publicação das demonstrações contábeis. As obrigações com prazo acima de doze 
meses do balanço patrimonial devem ser classificadas como não circulantes. 
 As contas do ativo devem ser dispostas em ordem decrescente de grau de 
liquidez; as contas do passivo, em ordem decrescente de grau de exigibilidade. 
 Em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, artigo 105, demonstra o Balanço 
Patrimonial em dois grandes grupos do Ativo: Financeiro e Permanente, no Passivo, 
idem: Passivo Financeiro e Passivo Permanente.
 De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 
MCASP 8ª edição (STN, 2018), o Balanço Patrimonial é composto por:
 a) Demonstrativo Principal;
 b) Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
 c) Demonstrativo das Contas de Compensação (controle); e
 d) Demonstrativo do Superávit / Déficit Financeiro.
 Conforme estabelece o Art. 113 da Lei 4320/1964, a Norma Brasileira de 
Contabilidade, NBC TSP 11 de 2018 evidencia, com base neste artigo, que seu alcance 
se aplica às entidades do setor público conforme o alcance definido na NBC TSP 
Estrutura Conceitual.
 De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei 
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nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012.

Figura 6.1 – Balanço Patrimonial Consolidado – 2021

 
 O total de bens e direitos do Estado do Ceará em 2021 foi de R$ 67,47 bilhões, 
apresentando assim um crescimento de 5,95% em relação a 2020. Deste total, 
36,56% correspondem aos ativos classificados como circulante, enquanto 63,44% 
são tidos como não circulantes. O ativo circulante aumentou de R$ 23,41 bilhões 
em 2020 para R$ 24,67 bilhões em 2021, o que significa um crescimento de 5,38% 
em valores correntes. Por sua vez, o ativo não circulante registrou um acréscimo 
de 6,28%, passando de R$ 40,27 bilhões em 2020, e R$ 42,80 bilhões em 2021.
 Ainda sobre os ativos, estes podem ser classificados como ativos finan-
ceiros e permanentes, Art. 105 da Lei 4.320/1964. Considerando essa classificação, 
os resultados apresentaram uma elevação de 24,56% nos ativos financeiros e de 
3,08% nos ativos permanentes.
 De acordo com os números obtidos através das Demonstrações Contábeis 
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do Estado do Ceará e dos cálculos desenvolvidos, constatou-se que os recursos 
financeiros disponíveis, dinheiro em caixa, em 2021, somaram R$ 10,17 bilhões, 
uma elevação de 25,13%, em termos nominais, em relação ao exercício anterior. 
 As obrigações do Estado representadas pelo passivo, verificou-se um cresci-
mento de 6,96% no passivo total do Estado entre 2020 e 2021, R$ 21,23 bilhões e R$ 
22,71 bilhões, respectivamente. A composição do passivo total em 2021 é represen-
tada por 15,31% e 84,69% de obrigações de curto prazo e de longo respectivamente. 
Nota-se assim que o perfil das obrigações do Estado é predominantemente de 
longo prazo.
 As obrigações de curto prazo na mesma data, com o pagamento até 2022, 
geraram um montante de R$ 3,48 bilhões, que representa um aumento de 8,23% 
nas obrigações de curto prazo do Estado. 
 Já as obrigações de longo prazo, em 2021, correspondem a R$ 19,23 bilhões 
do total das obrigações, 6,74% a mais que do ano anterior.
 O patrimônio líquido do Estado em 2021 foi de R$ 44,76 bilhões contra R$ 
44,45 bilhões do ano anterior. Percentualmente, houve um crescimento de 5,44% 
em relação ao exercício financeiro anterior.
 A liquidez imediata do Estado, que corresponde a valores existentes em 
caixa para pagarem obrigações de curto prazo, equivaleu a 2,93 em 2021, signifi-
cando que para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo o Estado tem R$ R$ 2,93 em 
caixa para efetuar o pagamento da obrigação. Em 2020 a liquidez imediata foi de 
2,53, indicando assim uma melhora de aproximadamente 15,62% na capacidade 
de caixa do estado para pagar suas obrigações de curto prazo. 
 A liquidez corrente, bens e direito de curto prazo (ativo circulante) para 
financiarem as obrigações de curto prazo (passivo circulante), foi igual a 7,09 em 
2021, enquanto em 2020 havia sido igual a 7,29, queda de 2,63% do índice.
 A liquidez seca, disponível mais créditos de curto prazo, para financiamento 
de obrigações de curto prazo, foi de 6,92 em 2021 e 7,03 em 2020, exibindo assim 
uma variação negativa de 1,29%. 
 A liquidez geral, bens e direitos de curto prazo mais realizável a longo 
prazo, para financiamento das obrigações de curto e longo prazo, foi igual a 1,60 
em 2021, e 1,61 em 2020. Dessa forma, houve uma pequena redução de 0,99% no 
indicador em questão.
 Considerando conjuntamente todos os índices de liquidez obtidos através 
do Balanço Patrimonial, pode-se verificar nitidamente uma melhora na capaci-
dade do estado em cumprir suas obrigações de curto e longo prazo. Tais índices 
indicam também que o Estado está, no exercício financeiro analisado, em situação 
de adimplência para honrar suas obrigações de curto e longo prazo.
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7. DÍVIDA ATIVA E DÍVIDA FUNDADA 

A dívida ativa do Estado se divide em tributária e não tributária. A dívida ativa 
consiste numa parcela de direitos do Estado de grande relevância na estrutura do 
Balanço Patrimonial, integrando o grupamento de contas a receber, sendo clas-
sificada em Dívida Ativa Tributária que trata dos direitos referentes aos tributos 
lançados e não arrecadados e a Dívida Ativa não Tributária, também receita não 
arrecadada, oriunda de multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributá-
rias; foros e laudêmios; preços resultantes de alienação, concessão ou permissão de 
uso de bens públicos; preços públicos pela prestação de serviços; e indenizações. 
Consiste, geralmente, numa dívida com perfil de longo prazo.
 Em dezembro de 2021, o saldo total da Dívida Ativa do Estado do Ceará, 
deduzida das provisões para perdas, foi de R$ 10,32 bilhões, enquanto em 2020 
foi de R$ 10,00 bilhões. O prazo médio para recebimento do estoque desta dívida 
é de 96,44 anos em 2021 e de 225,7 anos em 2020.
 Embora tenha ocorrido uma diminuição no prazo médio entre os anos de 
2020 e 2021, o elevado valor desse indicador reflete a morosidade existente no pro-
cesso de recebimento da dívida ativa, onde tal situação pode ser classificada como 
um foco de ineficiência na execução da dívida ativa pelo Estado. Para melhorar 
eficiência da cobrança desses direitos, o Estado deve, tempestivamente, procurar 
alterar a legislação a nível estadual e federal, com isso, esses créditos poderão ser 
cobrados com prazos menores, melhorando a arrecadação para que essa receita 
possa ser aplicada em benefício da sociedade cearense. 
 A dívida fundada no Estado do Ceará, representada pelos empréstimos e 
financiamentos de curto e longo prazo, apresentou em 2021 um saldo de R$ 18,11 
bilhões. Em 2020 o saldo foi de R$ 16,97 bilhões. O prazo médio de pagamento 
dessa dívida é de 14,49 anos em 2021, e foi de 14,96 anos em 2020.
 Analisando os prazos médios da dívida ativa e dívida fundada nos dois 
períodos é possível verificar uma enorme discrepância entre eles, o que indica uma 
falta de sincronia entre as dívidas a receber e a pagar, o que pode gerar desequilíbrio 
no fluxo de caixa do Estado. 
 A série histórica entre 2010 e 2021 exibida na Tabela 6.1 permite-nos veri-
ficar que há uma grande defasagem entre o prazo médio de recebimento e paga-
mento da dívida ativa e da dívida fundada, respectivamente.
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Figura 7.1 – Prazo Médio de Recebimento da Dívida Ativa e Pagamento da 
Dívida Fundada (em anos)

 O Índice de Endividamento Geral, representado pelo total das obrigações 
(passivo) em relação aos bens e diretos (ativo), obteve resultado percentual de 
33,66% em 2021 e 33,34% em 2020. Esses valores indicam que em 2021 e 2020 o 
Estado comprometeu 33,66% e 33,34% do seu ativo, respectivamente. 
 Quanto à composição do endividamento, o indicador da dívida de curto 
prazo  em relação à dívida total foi de 15,31% em 2021 e 15,13% em 2020, demons-
trando o perfil da dívida estadual é majoritariamente de longo prazo, sendo isso 
um indicador positivo para a gestão da dívida pública cearense. 
 A capacidade do Estado em quitar suas obrigações, medido pelo Índice 
de Solvência, mostrou que o Estado continua solvente quanto a sua capacidade 
de pagamento, atingindo o valor de 2,97 em 2021, contra 3,00 em 2020, vale 
ressaltar que é considerado o estado de solvência quando o indicador for maior 
ou igual a 1.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Balanço Geral do Estado, composto por demonstrações orçamentárias, finan-
ceiras e patrimoniais, apesar de ser um relatório sintético, evidencia os principais 
atos e fatos registrados no sistema contábil do governo estadual. 
 Quanto aos fatos constatados na análise realizada, baseada nas demons-
trações contábeis de 2021, verificou-se que os riscos de mau gerenciamento do 
patrimônio do Estado não ficaram evidenciados. Grande parte dos indicadores 
econômico-financeiros calculados, através de análise das informações contidas 
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nessas demonstrações, foram positivos.
 Entretanto, o prazo médio de recebimento da dívida ativa continua muito 
alto. Dessa forma, para que este prazo fique em patamar aceitável, deverá ser feito 
um esforço concentrado no sentido de executar o recebimento financeiro, com 
maior brevidade, da dívida ativa do Estado do Ceará, através da otimização da 
cobrança operacional e de alteração da legislação para eficácia sua de execução.
 Da análise econômico-financeira realizada ficou evidenciado que, no exer-
cício financeiro de 2021, as Demonstrações Contábeis do Estado do Ceará estão, em 
todos os aspectos relevantes, dentro dos padrões definidos nas normas brasileiras 
de contabilidade estabelecidas. Com isso o patrimônio do Estado, no exercício 
findo de 2021, está solvente.
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APÊNDICE I

Notas metodológicas
A seguir são detalhadas as fórmulas utilizadas para o cálculo dos índices apresen-
tados no trabalho.
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Glossário

 • Balanço Orçamentário Consolidado: documento contábil que demonstra 
as receitas previstas e despesas fixadas, em confronto com as realizadas.
 • Balanço Financeiro Consolidado: evidencia a movimentação financeira 
das entidades do setor público no período a que se refere, discriminando: a receita 
orçamentária realizada por destinação de recurso; a despesa orçamentária execu-
tada por destinação de recurso; os recebimentos e os pagamentos extraorçamentá-
rios; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orça mentária; 
o saldo inicial e o saldo final em espécie.
 • Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidadas: evidencia as 
alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
 • Demonstração dos Fluxos de Caixa: evidenciam as entradas e saídas 
de recursos financeiros do Estado em um determinado período, identificando as 
fontes de entrada de caixa e equivalente a caixa, com base nos seguintes fluxos: 
operacional, investimento e financiamento.
 • Balanço Patrimonial Consolidado: é a demonstração contábil que eviden-
cia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, 
por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de 
compensação.

APÊNDICE II
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RESUMO

As constantes alterações dos marcos legais que afetam as finanças públicas, notada-
mente dos governos regionais, trazem subjacente às necessidades das mudanças o 
pensamento dominante da consolidação fiscal, cujo fundamento coloca em pauta 
o conceito de sustentabilidade da dívida pública e a solvência da fiscal como pilares 
da estabilidade macroeconômica. O propósito deste artigo é enfatizar a influência 
do dogmatismo fiscal no ambiente legal e o contraponto de outras abordagens do 
pensamento econômico que admite a partir das experiências da recessão de 1929 
e após a grande recessão provocada pela crise de 2008, seguida das crises da dívida 
soberana europeia e do coronavírus, levou a reinserção da política fiscal no arsenal 
de instrumentos necessários para sobrevivência do sistema econômico, e nessa linha, 
demonstrar que as crises tiveram o condão de realçar o modelo teórico dominante e 
chamar a atenção para a necessidade de revisão de pressupostos, a fim de torná-los 
aceitáveis diante da realidade visível do protagonismo da política fiscal. Nesse sen-
tido, acredita-se que o governo não deva ser forçado a ter um orçamento equilibrado 
todos os anos, é permitido que incorram em déficits em anos ruins, compensados 
por superávits em anos bons. O importante é manter-se diligente com o aumento do 
déficit orçamentário prolongado, principalmente quando os gastos governamentais 
apresentados inicialmente como imprescindíveis para o enfrentamento das crises e 
recessões tendem a ser mantidos, gerando déficits fiscais persistentes prejudicando 
a sustentabilidade fiscal intertemporal. O presente artigo foi realizado a partir das 
evidências apresentadas de alguns marcos legais tais como: a Emenda Constitucional 
nº 95 e a PEC dos precatórios, da Emenda Constitucional 108 sobre o Fundeb e a Portaria 
ME nº 15.140 que alterou a metodologia da CAPAG e o confronto com argumentos da 
ciência econômica num contexto federativo. O estudo sugere que as alterações atuais 
e as subsequentes sejam baseadas nos pressupostos e lições aprendidas da ciência 
econômica ao longo tempo num contexto de um novo pacto federativo sem o viés 
do pensamento dominante que leva a ação governamental a erros estratégicos de 
condução da política econômica, notadamente a política fiscal.

PALAVRAS-CHAVE
Pacto federativo, dogmatismo fiscal, princípio federativo, princípio cooperativo, 
sustentabilidade fiscal intertemporal.
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ABSTRACT

According to current evidence of the constant changes in legal frameworks that affect 
public finances, nocritically from regional governments, it is evidence underlying the 
needs of legal changes, the dominant thinking of fiscal consolidation, whose expansion 
of globalized finance has set the agenda for the concept of sustainability of public debt 
and raised the issue of the solvency of the fiscal situation as a pillar of macroeconomic 
stability.  The purpose of this article is to emphasize the influence of fiscal dogmatism 
on the legal environment and the counterpoint of other approaches to economic 
thinking that it admits after the Great Recession caused by the 2008 crisis, followed 
by the crises of European sovereign debt and coronavirus, led to the reintegration of 
both the State and fiscal policy in the arsenal of instruments necessary for the survival 
of the economic system,     and along these lines, to demonstrate that crises had the 
power to highlight the dominant theoretical model and draw attention to the need 
to review assumptions, in order to make them acceptable in view of the visible reality 
of the role of fiscal policy.  It is believed that the government should not be forced to 
have a balanced budget every year, it is allowed to inrune deficits in bad years, offset 
by surpluses in good years. The important thing is to remain diligent with the increase 
in the prolonged budget deficit, especially when government spending initially pre-
sented as extraordinary for coping with crises and recessions tend to be maintained, 
thus generating persistent fiscal deficits and harming intertemporal fiscal sustaina-
bility.  This article was based on evidence presented from some legal frameworks such 
as: Constitutional Amendment No. 95 and pec of precatories, constitutional amend-
ment 108 on Fundeb and Ordinance ME No. 15. 140 that altered capag’s methodology 
and the confrontation with the federative and cooperative principles insculpiated in 
our constitution supported by arguments of economic science. The study suggests 
that the current and subsequent changes are based on a new federative pact and the 
assumptions and lessons learned from economic science throughout without the bias 
of dominant thinking that leads government action to strategic errors in the conduct 
of economic policy.

KEYWORDS
Federative pact, fiscal dogmatism, federative principle, cooperative principle, inter-
temporal fiscal sustainability.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente convivemos cada vez mais em ambientes de alta complexidade conecta-
dos aos contextos macroeconômicos e das finanças públicas, seja em nível mundial, 
nacional, estadual, cujos reflexos sobre os ambientes corporativos tanto privados 
como públicos, tem afetado cada vez mais as estratégias a serem desenvolvidas para 
o aperfeiçoamento das organizações. 
 No setor público esse ambiente instável e em constante mutação é um dos 
grandes desafios para a governança e gestão pública no intuito de manter-se firme 
no propósito de melhorar continuamente a forma como administrar os recursos 
públicos e de cumprir as responsabilidades e deveres do governo em relação ao bem 
comum e concomitante garantir o equilíbrio intertemporal das contas públicas. 
 Cenário que exige a adoção de instrumentos e estratégias eficazes de gestão 
fiscal e que tem sido constantemente impactado, haja vista as constantes alterações 
de marcos legais que tem afetado as finanças dos governos regionais, muitas dessas 
mudanças voltadas a dar sustentação ao sistema de garantias da União suportado 
pelo pensamento dominante da consolidação fiscal, conforme explícito no próprio 
Boletim Macro Fiscal de setembro de 2021 da Secretaria de Política Econômica:
 

“A consolidação fiscal em curso é fundamental nesse processo da melhora da quali-
dade do crescimento econômico no Brasil. Apesar da recente crise e da necessidade de 
uma resposta ampla com impactos fiscais de curto prazo, o processo de consolidação 
das finanças públicas teve seu curso mantido, e permanece o aspecto central da polí-
tica econômica atual, que é a reestruturação da economia por reformas amplas ou 
medidas legislativas microeconômicas.”

 Na linha de mudanças dos marcos regulatórios que impactam a gestão das 
finanças públicas dos entes federados, a título de exemplo, apresenta-se conforme 
tabela abaixo, algumas dessas mudanças do ambiente legal que tem afetado a gestão 
das finanças dos governos regionais.

Tabela 1 – Exemplos mais recentes de mudanças de marcos legais
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 Ultimamente há uma tendência no Brasil de se resolver questões importantes 
relacionadas à gestão fiscal dos entes federados com leis e emendas, para além da 
atividade vinculada a lei do poder público, evidencia-se um ativismo do parlamento e 
do judiciário outrora circunscrito a gestão e responsabilidade do executivo no exercício 
de suas políticas no campo econômico. Acredita-se que a implementação dos progra-
mas de ajuste são mais favoráveis quando se faz intervenção no plano institucional, 
provavelmente, com a adoção de regras fiscais no processo da gestão das finanças 
públicas consistentes com as propostas de controle do déficit público, uma vez que 
esse foco é visto como poderoso instrumento para se alcançar bom desempenho das 
contas públicas. Todavia, importante destacar que mudanças no arcabouço legal sem 
um aprofundamento do debate que, para além da discussão no campo político, esse 
debate legislativo deve estar também em conexão com as mudanças no mundo e de 
lições aprendidas pela aplicação de teorias e práticas no campo da economia ao longo 
do tempo em cenários econômicos favoráveis e recessivos. 
 Importante ressaltar que a análise dessas alterações constantes do ambiente 
legal e seus impactos devem ser analisados sob a égide da ciência econômica, da teoria 
de finanças públicas e do princípio federativo e cooperativo consagrado na nossa Cons-
tituição Federal de 1988. E não, suportado preponderantemente por um pensamento 
dominante no governo de que o gasto público deficitário é tido como economicamente 
indesejável, uma vez que adiciona ao tamanho da dívida bruta e aumenta o risco de 
insolvência, e por isso a consolidação fiscal deve ser perseguida tenazmente descon-
siderando por completo as lições aprendidas da economia no contexto de crises que o 
mundo capitalista sofreu, e que resgatou o pensamento econômico inconteste de que 
o gasto público deficitário também é tido como economicamente desejável quando 
se adiciona à demanda agregada o valor necessário para que seja atingido o pleno 
emprego. 
 Nas relações entre os entes federados e o governo federal, há um reflexo 
considerável das decisões no âmbito da política fiscal pelo governo federal que tem 
afetado as finanças dos governos regionais, que, por sua vez, constituem um risco 
fiscal para o consolidado do setor público. Um bom exemplo disso são regras federais 
sobre previdência, saúde e educação que, ao serem definidas, tornam-se em grandes 
preocupações para os governos regionais, haja vista o piso salarial dos professores que 
é estabelecido anualmente pelo Governo Federal e obriga todos os estados a pagarem 
aos professores em seus sistemas públicos um salário específico, sem que o Governo 
Federal lhes forneça os recursos para tal. E mais recentemente, para enfatizar esse 
processo, é a proposta do piso nacional para profissionais da enfermagem, e de igual 
modo, políticas tributárias federais baseadas em isenções tributárias cujos tributos 
estão sujeitos aos programas de compartilhamento de receitas, consequentemente, 
as isenções concedidas pelo Governo Federal reduzem os repasses orçamentários para 
os governos regionais com reflexos deletérios sobre a gestão das finanças públicas 
principalmente no contexto brasileiro, cujo arcabouço fiscal institucional revela um 
elevado grau de rigidez orçamentária.
 Pretende-se com este artigo, por meio dos fundamentos jurídicos e eco-
nômicos, apresentar uma abordagem diferenciada no tocante aos pressupostos 
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subjacentes às propostas de mudanças dos marcos regulatórios sob o manto do dog-
matismo fiscal e seus impactos relacionados às finanças públicas dos governos regio-
nais. Sendo assim, além desta introdução, na seção 2 será tratado os fundamentos 
legal-institucional e econômicos, a fim de mostrar o arcabouço conceitual que suporta 
uma melhor compreensão do que está nas entrelinhas na letra da lei e no espírito 
da lei e seus impactos. A seção 3 abordará as mudanças mais recentes do ambiente 
legal e os seus desdobramentos na gestão fiscal notadamente dos governos regionais. 
Fechando a análise com as considerações finais na seção 4.
 Conhecer o conjunto de regras adotadas no país é um primeiro passo na dis-
cussão sobre nossa institucionalidade fiscal. No caso brasileiro, o conjunto de regras 
sempre crescente nas últimas décadas, compreende direcionamentos com diferentes 
características e objetivos. A partir disso, será possível avançar em questões relacio-
nadas a uma maior eficiência alocativa e resiliência fiscal, e de como robustecer a 
capacidade de impedir que eventos fiscais mais extremos coloquem em risco a sus-
tentabilidade das finanças públicas, assim como se há harmonia e integração entre 
as regras fiscais, cuja combinação seja capaz de preservar investimentos públicos sem 
comprometer a sustentabilidade fiscal, dado que, tradicionalmente, esse grupo de 
despesa funciona como principal variável discricionária de ajuste pelo lado do gasto 
público impactando assim o crescimento econômico do país. 
 De qualquer modo, a busca pela compreensão dos mandamentos legais e 
sua aplicabilidade sobre uma gestão fiscal eficiente apresenta-se como elemento 
essencial de governança para ação governamental com  elementos estruturadores 
para se alcançar os resultados almejados e que devem estar em consonância com 
o princípio federativo e cooperativo da nossa Constituição Federal e alicerçados em 
fundamentos econômicos sólidos, a fim de que a União e os governos estaduais e 
municipais possam no gerenciamento do presente favorecer a construção do futuro 
melhor para sociedade.

2. OS FUNDAMENTOS LEGAL-INSTITUCIONAL E 
ECONÔMICO

 2.1 Fundamento Legal-Institucional

A busca pelo equilíbrio das finanças públicas deve se submeter ao princípio fede-
rativo e da indissolubilidade consagrado no art.1º da Constituição Federal, de 5 de 
outubro de 1988, e confirmado no inciso I, §4º, art. 60, cuja dicção determina o res-
peito à autonomia federativa e financeira dos entes e delimita os campos de atuação, 
estabelecendo prerrogativas, divisão de recursos e responsabilidades para o cumpri-
mento das funções de Estado. Cumpre destacar também o princípio da cooperação 
entre os entes federativos, cuja base encontra-se esculpida no parágrafo único do 
art.23. Por esse dois princípios, significa dizer que o constituinte estabeleceu como 
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necessário uma constituição garantidora inconteste do pacto federativo, definidora 
das principais regras sobre competências, poderes e entrelaçamento entre os entes 
federativos, para que de forma coordenada e cooperada pudessem arquitetar um 
conjunto de providências constitucionais, legais e administrativas orientadas ao 
financiamento das políticas públicas dos diversos entes federados com o objetivo de 
atender às necessidades da população de forma eficiente, eficaz, efetiva e cooperada, 
obediente aos ditames de uma governança e gestão fiscal voltada para resultados 
sob o primado da lei por meio de uma parceria que visa o bem comum.
 O modelo escolhido pelo Brasil para consecução desses princípios foi o 
Federalismo, cuja forma de organização do Estado consiste em que os entes fede-
rados são dotados de autonomia administrativa, política, financeira e que se unem 
na criação de um governo central por meio de um pacto federativo. Nessa toada, 
surge o Federalismo Fiscal como parte desse acordo e que consiste em atribuir para 
cada ente da Federação a competência para arrecadar um determinado tipo de 
tributo, a repartição de receitas tributárias entre esses entes, assim como a respon-
sabilidade de cada ente na alocação dos recursos e prestação de bens e serviços 
públicos para a sociedade. Portanto, o conteúdo positivo do princípio federativo no 
que se refere à autonomia financeira, pressupõe um Federalismo Fiscal que seja a 
expressão financeira do Federalismo Político, visando à melhoria da arrecadação e 
eficiência alocativa dos recursos públicos por meio de política tributária progressiva 
e orçamentária regressiva, isto é, cobrar mais de quem tem mais e destinar mais 
pra quem tem menos, transformando recursos financeiros em objetivos humanos, 
a fim de atender às necessidades sociais, mas também à distribuição de renda e ao 
crescimento econômico.

Figura 1 – Princípio Federativo

 Cumpre destacar que os ditames legais ultimado pelo governo federal, para 
além do objetivo do controle da dívida, deveriam contemplar o respeito à autonomia 
dos governos regionais e ao pacto federativo, todavia, o que se percebe é o desrespeito 
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principiológico, cujas alterações legais muitas vezes impactam as finanças públicas dos 
governos regionais, levando-os a recorrer à via judicial para impedir a interferência e 
resguardar sua autonomia federativa e financeira.
 O Federalismo Cooperativo insculpido também na nossa Constituição enfatiza 
a necessidade de os governos regionais trabalharem harmonicamente em conjunto 
com o governo central para resolver os problemas do país. Estão presentes as noções de 
união, aliança, cooperação e solidariedade, de modo a garantir um melhor equilíbrio 
federativo. A autonomia efetiva significa não só a capacidade de fixar o perfil de seus 
gastos (autonomia orçamentária), mas, sobretudo, a de custeá-los. A nossa prática para 
enfrentamento das questões federativas é que determina o caráter paradoxalmente 
“central” do nosso Federalismo, pois acaba sendo definido por critérios fixados “de 
cima para baixo” (do governo central para o local). O aperfeiçoamento do federalismo 
fiscal no Brasil é crucial, tanto para a estabilidade econômica, para efeito de controle 
do déficit e da dívida pública global, como para a retomada do desenvolvimento sus-
tentado, já que a formulação e a implementação de políticas econômicas mais apro-
priadas dependem, por exemplo, da estrutura e da harmonização da política tributária 
e orçamentária entre os entes federativos. No caso brasileiro, os Estados-Membros e 
Municípios não possuem autonomia plena e na prática suas competências também 
são desiguais. O modelo brasileiro demonstra ser centralizador e prejudica a autono-
mia dos governos regionais, isso porque os recursos arrecadados ficam concentrados 
na União enquanto os Estados, Distrito Federal e os Municípios acabam tendo mais 
obrigações do que recursos. Assim, verifica-se que o federalismo fiscal brasileiro é 
caracterizado por desequilíbrio fiscal vertical, que se descreve por uma situação em 
que as fontes de receitas não correspondem às obrigações de despesas dos diferen-
tes níveis de governo de uma federação. Como diria Schumpeter “nada demonstra tão 
claramente o caráter de uma sociedade e de uma civilização quanto a política fiscal que o setor 
público adota”.
 Como referência tomemos como exemplo a sugestão de alteração da metodo-
logia da CAPAG manifestada na Portaria ME nº 15.140. Ressalte-se que desde o surgi-
mento da metodologia da CAPAG em sua primeira versão, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, individual ou coletivamente, já vinham apontando as inconsistências nela 
existentes, seja pela falta de consulta prévia empática e um debate mais embasado 
com os interessados, ou pela divergência dos critérios adotados com aqueles previstos 
nos normativos de contabilidade e finanças públicas. 
 Essa mudança da metodologia da CAPAG no atual contexto revela aspectos 
políticos e econômicos de interesse único e exclusivo da União. Aliado ao pretexto de 
contribuir com o equilíbrio das finanças públicas, alicerçado no dogmatismo fiscal, 
premissa equivocada à luz da ciência econômica e das lições aprendidas ante as crises 
fiscais que o Estado brasileiro já passou, a alteração da metodologia sem um debate 
mais aprofundado, apenas intensifica de igual modo o nosso modelo federativo dis-
torcido. Sob o argumento de adequá-la às mudanças legislativas como a Lei Comple-
mentar 178/2021 e a Emenda Constitucional 109/2021, propôs também alterações às 
classificações parciais dos indicadores utilizados na avaliação da CAPAG, tornando-os 
mais restritivos com vistas a resguardar o risco de crédito da União. 
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 O resultado dessa mudança, num momento inapropriado e sem justificativa 
técnica incontestável que possa embasar a alteração, elevou o nível do balizador que 
determina se a União deve ou não entrar como avalista em operações de crédito con-
tratadas por Estados e Municípios e dessa forma, elevou-se também o risco de redução 
do rating de Capacidade de Pagamento, em razão do fato para se obter classificação A 
ou B na avaliação final dos indicadores, tornou-se mais difícil de atingi-los decorrente 
de critérios mais rígidos, ampliando o efeito negativo sobre o espaço fiscal dos Estados 
e Municípios e que por consequência vão exigir a intensificação de ajustes fiscais com 
efeitos deletérios sobre o investimento público e a consequentemente contribuição 
dos governos regionais para o crescimento econômico.
 Nesse cenário, observamos uma relação de subordinação dos Estados e dos 
Municípios perante a União, incompatível com o efetivo Federalismo Fiscal. O Brasil é 
uma federação trina, composta por União, Estados, Distrito Federal e Municípios, isso 
significa que ação governamental quanto os recursos públicos do país deveriam ser 
descentralizados e compartilhados entre os entes federativos, para que as demandas 
da população fossem atendidas efetivamente conectadas com as realidades locais. 
Como afirma Eduardo Giannetti (2018), “Essa dependência do governo central não é 
saudável para as finanças públicas”. O Brasil tem um federalismo truncado, em que 
os estados e municípios não dispõem dos recursos financeiros, técnicos e gerenciais 
para realizar seu papel e responsabilidades a eles atribuídas pela Constituição Federal. 
Sendo assim, exige-se respeito ao princípio cooperativo e por mais subsidiariedade e 
menos centralidade na União, isto é, mais Brasil menos Brasília. Nesse sentido, se faz 
necessário um destaque da necessidade do novo pacto federativo.

  2.1.1 PEC do Pacto Federativo 

 No início de novembro de 2019, o Senado recebeu um pacote de três propostas 
de Emenda à Constituição que compõem o Plano Mais Brasil – a PEC do Pacto Fede-
rativo, a PEC Emergencial e a PEC dos Fundos Públicos. É interessante destacar que a 
PEC do Pacto Federativo pode ser caracterizada como a de maior abrangência entre 
as propostas do governo. Por isso, provavelmente, será a que levará mais tempo para 
ser aprovada, pois será discutida cautelosamente no Congresso Nacional. Dentre as 
alterações propostas pela PEC do Pacto Federativo, cumpre ressaltar a que propõe criar 
um Conselho Fiscal da República que será encarregado de monitorar a política fiscal 
e a preservação da sustentabilidade financeira da União, dos Estados e Municípios. O 
Conselho será formado pelos presidentes da República, da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União e 
representantes de Estados e Municípios de todas as regiões que deverão se reunir a 
cada três meses. A própria sugestão do Conselho é o reconhecimento da hegemonia 
da STN em ditames de regras fiscais em matéria de finanças públicas, nesse sentido, 
ao invés da STN adequar a metodologia da CAPAG aos ditames da LC Nº 178, talvez 
fosse mais importante e premente regulamentar o que dispõe o art.16 da LC Nº178 
que altera os art.59 e 67 da LC Nº 101, cuja dicção dispõe sobre o acompanhamento e 
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a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal 
e que deveriam ser realizados por um conselho de gestão fiscal.
 A principal justificativa da equipe econômica do governo está na fragilidade 
fiscal presente em todos os níveis de governo da federação, assim, a PEC teria como 
objetivo assegurar o fortalecimento fiscal da República e fornecer mecanismos para 
uma boa gestão fiscal. O próprio governo admite essas fragilidades, apenas que não 
compreendeu que não é com alterações de metodologias, tornando-as mais restritivas 
que se vai resolver o problema do equilíbrio fiscal intertemporal e do crescimento 
econômico sustentável, principalmente, sob uma premissa econômica anacrônica de 
política de consolidação fiscal a qualquer tempo e custo.
 Algo sem sombra de dúvidas precisa ser feito. Supõe-se pelas sugestões de 
alterações da PEC, no tocante a descentralização de recursos, muitos defensores da 
PEC costumam repetir a frase “mais Brasil e menos Brasília”. Vale ressaltar que, de 
todas propostas de alteração da nossa Constituição e legislações infralegais, a mais 
essencial seria a PEC do Pacto Federativo, pois inequivocamente essa é a base em que 
se assentaria todas as demais como a reforma administrativa e tributária, principal-
mente em relação à preocupação com equilíbrio intertemporal das finanças públicas, 
uma vez que, a sociedade teria que refletir e escolher o modelo sobre o Estado que 
tem, do Estado que quer e o Estado que pode ter, e assim, estruturar e decidir como 
financiá-lo.

 2.2 Fundamento Econômico e o Equilíbrio 
das Finanças Públicas

 A razão desse é analisar com base em fundamentos econômicos como o Estado, 
a política econômica e sua trajetória de transformações conhecidas pelo capitalismo 
se comportaram ao longo do tempo através de várias etapas do pensamento econô-
mico. Enfatizar de como as ideias a respeito dessas questões foram se alternando, ora 
condenando a atuação do Estado no campo econômico, ora defendendo-a em função 
das crises enfrentadas e da necessidade de reprodução do sistema. Passado longo 
período e em tempos mais recentes, em que predominaram as ideias neoclássicas em 
contraditório às ideias neokeynesianas, o fato é que após a Grande Recessão provocada 
pela crise de 2008, seguida das crises da dívida soberana europeia e do coronavírus, 
levou a reinserção tanto do Estado como da política fiscal no arsenal de instrumentos 
necessários para sobrevivência do sistema econômico, e nessa linha, demonstrar que 
o Estado brasileiro não ficou imune a essas transformações.
 Na análise de Lopreato (2006), conclui-se que a expansão das finanças glo-
balizadas colocou em pauta o conceito de sustentabilidade da dívida pública e alçou 
a questão da solvência da situação fiscal como pilar da estabilidade macroeconô-
mica. A proposta da sustentabilidade da dívida e da vigência de regras fiscais implica 
manter elevados superávits primários e conter a ação discricionária da política fiscal. 
Nesse transcurso da economia mundial e nacional e sob a égide do Novo Consenso 
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Macroeconômico (NCM), com fórmulas rígidas para controlar os déficits e as dívidas 
dos governos, apenas com a Grande Recessão de 2007-2009, que exigiu a interven-
ção exatamente do Estado e da política fiscal para evitar o colapso do sistema, esse 
modelo passou a receber um novo olhar. Na revisão dele feita, seus adeptos passaram 
a reincluir a política fiscal como instrumento relevante de gestão da demanda e de 
administração das crises, mas evitando-se avançar em rupturas teóricas importan-
tes, como ocorreu nas crises das décadas de 1930 e de 1980, do século XX e 2010 do 
século XXI.
 Passado a tempestade provocada pela Grande Recessão do subprime e a falsa 
calmaria tenha levado mais uma vez para o ancoradouro natural do neoliberalismo, 
com o gradativo abandono do keynesianismo e a retomada de políticas para controlar 
os déficits e as dívidas dos governos, contudo, a crise do novo coronavírus sacudiu de 
novo os alicerces do pensamento econômico dominante, exigiu e ainda tem exigido 
uma intervenção ainda maior do Estado e da política fiscal para o sistema continuar 
respirando, essa crise sanitária, econômica e social, pode ensejar a continuidade de 
uma revisão mais profunda desse pensamento, com o Estado recuperando o protago-
nismo no processo de reprodução econômica, tal como defendido, há mais de oitenta 
anos, por John Maynard Keynes.
 O fato é, com o passar do tempo o consenso dessas duas correntes, ergueu-se 
a “chinese wall teórica”, de um lado dessa muralha a política monetária por meio de seu 
principal instrumento, a taxa de juros, ganhou posição central em busca do objetivo 
de garantir a estabilidade macroeconômica. Dito de outra forma, a gestão da taxa de 
juros para coibir ou estimular o consumo e o investimento, em caso de crescimento 
da demanda com consequente aceleração da inflação ou de uma eventual retração 
da atividade econômica, passou a ocupar o lugar de honra no modelo para garantir a 
estabilidade macroeconômica. Do outro lado do muro, as crises tiveram o condão de 
projetar alguma luz no mundo do modelo teórico dominante e chamar a atenção para 
a necessidade de revisão de conceitos, a fim de torná-los aceitáveis diante da realidade 
visível do protagonismo da política fiscal. Não obstante, diante da visão convencional 
praticamente unânime de que a manipulação da taxa de juros ser suficiente para lutar 
contra a existência de bolhas de ativos, garantir a estabilidade financeira e administrar 
a demanda agregada, a fim de sustentar a economia próxima ao produto potencial 
e a inflação na meta estabelecida, a crença nesse instrumento como peça da política 
de estabilização perdeu força e criou as condições de se repensar a política fiscal. 
 Todavia, a prevalência das ideias neoclássicas e o respeito dogmático ao recei-
tuário econômico da consolidação fiscal levou os adeptos do mainstream a repetirem, 
como doutrina, a mesma receita para todas as crises independente de sua natureza. 
O diagnóstico é quase sempre o mesmo: a crise geralmente brota do Estado, por meio 
da geração de déficits públicos e dívida elevados que aumentam os riscos inflacio-
nários, minam a confiança do investidor e afugentam o capital do país. A fórmula, 
transformada em credo, passou a ser defendida pelo mercado financeiro e endossada 
e divulgada pela mídia, em geral, sem o menor questionamento e aprofundamento à 
luz da ciência econômica, contribuindo para manter as finanças públicas prisioneiras 
desse pensamento econômico. Nessa linha, ganham também lugar as fórmulas para 
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garantir a sustentabilidade temporal da dívida pública, com a definição de limites para 
a mesma em relação ao produto nacional (PIB) e o uso de regras fiscais como meio de 
controlar os resultados orçamentários, para além de impor exigências aos governos 
desenquadrados dos limites estabelecidos para conter seus gastos, a obrigatoriedade 
de gerar superávits fiscais constantes é condição suficiente para reequilibrar as contas 
e evitar os reflexos no mercado, com aumento dos riscos e dos prêmios (juros) de seus 
empréstimos. Enfim, a questão da disciplina e austeridade fiscal adquiriu centralidade 
na condução da política fiscal, subordinando-se à política monetária para garantir a 
estabilidade macroeconômica que se tornara prioridade para os condutores da política 
econômica.
 Nesse diapasão é importante ressaltar Lara Rezende (2020) de que, quando 
se reconhece que a variável instrumental da política monetária não é a base mone-
tária, mas sim a taxa de juros, fica evidente que há uma relação intrínseca da política 
monetária e política fiscal no que se refere à taxa de juros afetar diretamente o custo 
da dívida pública. Nessa linha é interessante trazer à baila a recente afirmação do Pre-
sidente do Banco Central quando da Carta Aberta, por meio do ofício nº 823/2022–BCB/
Gapre, justificando a extrapolação da meta de inflação em 2021, afirmando que 

“questionamentos em relação ao futuro do arcabouço fiscal resultam em aumento 
dos prêmios de risco e elevam o risco de desancoragem das expectativas de inflação. 
Isso implica atribuir maior probabilidade para cenários alternativos que considerem 
taxas neutras de juros mais elevadas. O Copom reitera que o processo de reformas e 
ajustes necessários na economia brasileira segue sendo essencial para o crescimento 
sustentável da economia. Eventual esmorecimento no esforço de reformas estruturais 
e alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas podem 
elevar a taxa de juros estrutural da economia”. (BACEN, 2022).

 Os resultados empíricos alcançados pelo aumento dos gastos públicos con-
firmaram as hipóteses das ações com lastro keynesiano e o sucesso do velho modelo 
evitou o aprofundamento da crise e deu lugar a outro entendimento sobre a condução 
da política de estabilização. O novo keynesianismo, embora defenda a relevância 
das condições de oferta na determinação do produto, acreditam que a existência de 
imperfeições de mercado faz com que as flutuações em variáveis nominais que são 
medidas por unidades monetárias afetam o produto e o emprego no curto prazo. Ou 
seja, essa proposta teórica recoloca o papel da política econômica de administração da 
demanda agregada e sustenta que as intervenções estatais têm efeitos reais no curto 
prazo, devendo ser acionadas quando a economia estiver fora da trajetória compatí-
vel com o seu produto potencial. Contudo, é importante alertar que na medida que o 
governo aumenta seus gastos de maneira ineficiente e mais do que proporcionalmente 
às receitas, geram-se déficits fiscais recorrentes e, por conseguinte, eleva-se a dívida 
pública, e o estado outrora como parte da solução do problema do desequilíbrio eco-
nômico, pode tornar-se responsável por intensificá-lo. 
 Importante destacar Mankiw (2018), na afirmação de que, quando o governo 
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incorre em déficit orçamentário, a poupança pública é negativa e isso reduz a poupança 
nacional. Um mecanismo deletério desse processo é que, ao emitir lotes de dívidas 
para financiar o déficit, o governo aumenta as taxas de juros para torná-las atrativas, 
estimulando o empresariado a investir sua poupança em ativos financeiros em detri-
mento do investimento produtivo em novas fábricas, equipamentos e processos a fim 
de melhorar a produtividade. Em outras palavras, quando o governo toma empréstimos 
para financiar seu déficit, ele reduz o montante de fundos emprestáveis disponíveis 
para financiar famílias, empresas e a consequente retração do investimento privado 
e do próprio investimento público prejudicando a correlação entre investimento e 
crescimento econômico, e, conforme a análise da figura 2, fica claro a relação entre o 
nível de produção de uma economia e a consequente geração de renda destinada para 
o consumo ou poupança, que por sua vez, financiará o investimento necessário que 
impulsionará o crescimento econômico iniciando, assim, o ciclo virtuoso do sistema 
econômico.

Figura 2 – Ciclo Virtuoso Renda-Poupança-Investimento

 De igual modo, nessa toada, Gustavo Franco (2021) manifesta sua preocu-
pação em seu livro lições amargas a seguinte afirmação: 

“O tamanho do Estado pode ser medido pela receita ou pela despesa, são desejos e 
possibilidades, duas metades da mesma nação, que devem ter tamanho parecido 
num país minimamente organizado e responsável. É um dever, uma função ines-
capável da esfera política conciliar essas metades. As duas não podem divergir por 
muito tempo, nem muito relevantemente, mas temos tido problemas recorrentes em 
fazê-las convergir, do que resulta a inflação, o endividamento público ou aumento 
da carga tributária, às vezes os três juntos”.

 O fato persistente da parcela das despesas realizadas que não são cobertas 
pelas receitas, leva-nos à preocupação com a desordem estrutural das finanças 
públicas. Nessa linha, cumpre destacar também que quanto maior o déficit público 
e menor a disponibilidade de recursos financeiros para o governo aplicar em infraes-
trutura, cessa também o mecanismo catalizador que viabiliza a iniciativa privada a 
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gerar mais investimentos e empregos. É de se esperar que um Estado com as finanças 
equilibradas adquire credibilidade perante a sociedade e os agentes econômicos se 
sentem estimulados quanto ao cumprimento das suas obrigações, bem como para 
realizar os investimentos necessários ao crescimento econômico, gerando emprego 
e melhoria da qualidade de vida da sociedade.
 Essa compreensão, contudo, não é tão linear, diante do exposto e na esteira 
da importância do equilíbrio das finanças públicas é fundamental considerarmos a 
afirmação do ganhador do Prêmio Nobel de economia em 2008, Krugman (2008), 
o qual, diz que o governo só deve equilibrar o orçamento em média, isto é, deve ser 
permitido que incorram em déficits em anos ruins, compensados por superávits em 
anos bons.  Acreditam que o governo não deva ser forçado a ter um orçamento equi-
librado todos os anos, pois isso solaparia o papel dos impostos e dos gastos públicos 
como estabilizadores automáticos, uma vez que por natureza algumas receitas e 
despesas reagem automaticamente às mudanças na atividade econômica. Assim, 
reduzem a magnitude dos ciclos estimulando a atividade econômica nos períodos 
de recessão ou desestimulando nos períodos de expansão. Nesse sentido, a lógica 
consiste em evitar os principais inconvenientes da política tradicional de orçamento 
equilibrado, na qual se elevavam os impostos e diminuíam-se as despesas públicas 
durante a crise, e dessa forma, acentuavam-se as flutuações econômicas e retarda-
va-se a recuperação. É resgatar a primazia do princípio do gasto anticíclico, ou seja, 
um orçamento com déficit em anos economicamente desfavoráveis e um orçamento 
com superávit em anos economicamente favoráveis.  Nessa linha é importante a 
análise do hiato do produto conforme demonstrado no gráfico 1 abaixo, a fim de 
sinalizar os momentos de uma política econômica mais restritiva ou expansiva, 
exigindo uma atuação mais intervencionista da política fiscal.

Gráfico 1 – Relação entre o PIB Efetivo versus o PIB Potencial

 O Hiato do Produto é a diferença entre o PIB corrente e o PIB potencial de 
um determinado país, podendo ele ser positivo ou negativo e que mensura as oscila-
ções cíclicas de uma determinada economia. Em outras palavras, o hiato do produto 
têm a finalidade de mostrar o quanto a demanda agregada de uma economia está 
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distante da oferta agregada em termos de capacidade produtiva. A importância da 
medição do hiato do produto deve-se a sua utilidade na formulação e condução de 
políticas econômicas, mais acentuadamente em momentos de crise, como sugere 
a área destacada no gráfico e atualmente vivenciado na economia brasileira. Em 
linhas gerais este indicador mostra a diferença entre o crescimento econômico (pro-
duto efetivo) e o quanto a economia poderia estar crescendo (produto potencial). 
Podemos concluir dessa maneira, que quanto mais próximo o PIB real estiver do PIB 
potencial, mais equilibrada estará a economia, enquanto que, quanto mais distante 
estiver, mais a economia estará enfrentando problemas de superaquecimento ou 
recessão sendo necessário mudanças efetivas na condução da política econômica.
 Enfim, uma medida utilizada pela análise econômica para se referir à capa-
cidade de produção efetiva de uma economia que mantenha o equilíbrio macroeco-
nômico. Apesar da ociosidade da economia no final de 2019, evidenciada pelo hiato 
do produto, o desafio para os próximos anos seria aumentar os investimentos em 
capital fixo e a produtividade da economia. Foi nesse ambiente, já desafiador, que, 
em 2020, estourou a “crise do coronavírus”, uma pandemia mundial que gerou um 
lockdown temporário, cujos fechamentos no local de trabalho interromperam as 
cadeias de suprimentos e reduziram a produtividade. Demissões, queda de renda, 
medo de contágio e aumento da incerteza fizeram as pessoas gastarem menos, 
desencadeando mais fechamentos de negócios e perdas de empregos e ocasionando 
uma paralisia de fato de uma parcela significativa da economia, seguido de uma 
recuperação intensa em “V” no início e depois gradual e lenta, isto é, os desafios a 
vencer, portanto, só aumentaram.
 Nessa mesma linha de pensamento, outro premiado com Nobel de economia 
em 2001, Stiglitz (2018) afirma que os déficits não são necessariamente problemá-
ticos, não há problema se o dinheiro é gasto em investimentos e, principalmente, 
se esse gasto ocorre quando a economia está fraca. Ou seja, essa proposta teórica 
recoloca o papel da política fiscal de administração da demanda agregada e sustenta 
que as intervenções têm efeitos reais no curto prazo, isto é, os mecanismos de estí-
mulo fiscal devem ser acionadas quando a economia está enfraquecida. Entretanto, é 
importante manter-se diligente com o aumento do déficit orçamentário prolongado, 
principalmente quando os gastos governamentais apresentados inicialmente como 
extraordinários para o enfrentamento das crises e recessões tendem a ser mantidos, 
gerando assim, déficits fiscais persistentes e prejudicando a sustentabilidade fiscal 
intertemporal.
 De igual modo, cumpre destacar a compreensão de Keynes ([1936],2009), 
que deixa claro, em sua obra-prima, A teoria geral do emprego, do juro e da moeda, 
marcando o seu rompimento com o pensamento liberal ao apresentar conceitos 
contrários aos pressupostos neoclássicos e abrindo uma nova abordagem para a 
análise e compreensão dos problemas e da dinâmica econômica do sistema capi-
talista. A ideia-chave que sustenta a teoria de Keynes é a do princípio da demanda 
efetiva, com a qual, ao defender o gasto como o elemento determinante da dinâmica 
capitalista, a política fiscal passaria a ocupa lugar privilegiado como fator decisivo 
de criação da demanda efetiva ao servir de instrumento de curto prazo de combate às 
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crises. O Estado, por meio de sua política fiscal, aparece, assim, como o único agente 
capaz e em condições de restaurar as expectativas ao criar demanda efetiva por meio, 
principalmente, do aumento dos gastos públicos, notadamente dos investimentos 
públicos estruturantes, melhorando as expectativas das receitas e dos lucros futuros 
para os demais agentes econômicos, criando dessa maneira condições favoráveis para 
a retomada dos investimentos privados, da produção e do consumo. 
 Todavia, o dogmatismo fiscal defendido a ferro e fogo pelas autoridades fiscais 
e monetárias do país e suportado pelo mainstream da política econômica brasileira 
vai em direção contrária, traduzido por uma trajetória que tem contribuído para um 
crescimento econômico pífio de 2% em média nos últimos quarenta anos conforme 
demonstra o gráfico abaixo.

Gráfico 2 - Taxas Médias Reais de Crescimento Anual do PIB em cada Década 
(%)

 A partir da análise no gráfico acima percebe-se que durante as últimas 4 
décadas de crescimento médio baixo, onde houve registro de crises econômicas 
significativas, ao contrário do que defendia a escola neoclássica, a existência de 
déficit público passasse a ser considerado, por todas as razões já apontadas, como 
importante instrumento de política econômica em determinadas situações. O meca-
nismo seria usado nos momentos de crise, como instrumento de curto prazo, em 
resposta à queda da atividade econômica. Nessas circunstâncias, o déficit público 
não teria o efeito inflacionário propagado pela visão ortodoxa, nem atrairia a des-
confiança do investidor sobre a capacidade de solvência estatal. Nas condições de 
uma economia desaquecida, com elevada capacidade ociosa, fábricas paradas e 
elevado desemprego, o efeito inflacionário é improvável e a retomada da atividade 
econômica também. Todavia, por meio do efeito dos multiplicadores dos gastos, 
elevar-se-ia a arrecadação pública e as condições de financiamento, a posteriori, do 
déficit, bem como a estabilização, no médio prazo, da dívida pública. Sendo assim, 
políticas fiscais seriam direcionadas para evitar ou mitigar os efeitos das crises cícli-
cas características do capitalismo, bem como manter o pleno emprego e promover 
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o crescimento econômico. 
 Nessa linha, Laura Carvalho (2018) chama atenção para o efeito multipli-
cador, que mede o avanço da renda nacional e a criação de empregos resultante de 
um aumento em um componente autônomo do gasto, que costuma ser maior para 
o investimento público em relação aos outros gastos correntes. A razão é simples: 
esses investimentos induzem outros investimentos e geram emprego e renda no 
conjunto da economia, estimulando também um maior consumo das famílias. Há 
vasta evidência empírica desse efeito multiplicador na demanda agregada, no Brasil, 
estudos estimaram que, para cada real gasto em investimentos públicos, ganha-se 
1,3 em variação do PIB. Trata-se de um multiplicador maior do que o encontrado para 
uma redução de um real na carga tributária, que só levaria a um aumento de 0,4 
na renda nacional e cujo efeito sobre a demanda agregada é mais lento. O gráfico 
abaixo demonstra o mecanismo do multiplicador fiscal.

Gráfico 3 - Impulso e Resposta dos Multiplicadores Fiscais no Brasil

 No que se refere especificamente à política fiscal, essa pode ser utilizada 
para evitar flutuações intensas no nível de produção, emprego e preços. Conside-
rando uma situação na qual a demanda agregada está deprimida e a economia 
está estagnada ou em recessão, o governo pode, por meio do aumento de gastos 
(política fiscal anticíclica), estimular a demanda agregada, bem como o nível da 
atividade econômica. Por outro lado, se a economia estiver muito aquecida e houver 
pressões de demanda que possam provocar inflação, o governo pode reduzir os seus 
gastos e reduzir a demanda agregada. Nessa linha, o aumento dos investimentos é 
o mecanismo certo para resolver desequilíbrios a curto prazo, mesmo ao custo de 
endividamento, o que é melhor do que esperar o próprio mercado se autoajustar 
no médio e longo prazo, quando os estragos no nível de desemprego já terão se 
concretizados, a título de exemplo, o efeito das crises mais recentes provocaram o 
registro em torno de 14 milhões de desempregados, um patamar superior à toda 
população dos Estados do Nordeste que totaliza 12.582.831 de pessoas. 
 Não custa lembrar a preocupação que se deve ter em como calibrar de forma 
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eficiente a principal ferramenta de política monetária, a taxa de juros no seu obje-
tivo de conter a inflação, que para além de afetar a demanda agregada, impacta 
também o custo da dívida pública, e por isso, a relevância dessa variável torna-se em 
razão suficiente para que ação do Banco Central seja coordenada com a do Tesouro 
por meio do orçamento fiscal, consagrando uma relação umbilical entre política 
monetária e política fiscal. A saída é o governo por intermédio de suas autoridades 
monetárias e fiscais atuarem de forma coordenada com o objetivo de garantir as 
condições necessárias a todos agentes econômicos, privados e públicos, para evitar 
o colapso do sistema econômico. 
 Em virtude das revelações que as crises pelas quais o mundo passou e rever-
berou severamente no Brasil, como foi a crise de 2008, as recessões de 2015 e 2016 e 
agora a crise sanitária e econômica decorrente da Covid-19. Todas elas tiveram algo 
em comum no tocante ao uso da política fiscal para reanimar a economia, o velho 
receituário keynesiano tornou-se mais que justificado e imperativo. Revelando que 
na crise todos nós somos keynesiano, exceto o governo federal que demora destra-
var-se do mainstream da política econômica.
 Paul Samuelson, economista laureado com o prêmio Nobel em 1970, asse-
vera que “a crença de que seria sempre preciso equilibrar o orçamento fiscal é uma 
superstição, um mito, cuja função é mais ou menos a mesma das religiões primitivas: 
“assustar as pessoas para que se comportem de maneira compatível com a vida civilizada”. 
Dito isso, é de supor que alteração da metodologia da CAPAG em que se aumenta o 
nível de esforço fiscal para obtenção de garantia junto a união, parece que funciona 
como a estratégia das religiões primitivas, isto é, assusta-se os governos regionais 
com novos balizadores para os indicadores exigindo um nível esforço fiscal mais 
elevado para que os entes se comportem de maneira compatível com o dogmatismo 
fiscal a fim de obtenção de garantia junto à União.
 André Lara Rezende (2020) preconiza que os balizadores fiscais devem guiar 
o governo no desenho da política fiscal, mas segundo ele, os déficits fiscais podem e 
devem sempre ser usados para garantir o pleno emprego e estimular o crescimento 
econômico. Nessa linha cita William Vickrey, Nobel de economia em 1996: “A maior 
parte da sabedoria econômica convencional, que prevalece nos círculos financeiros, larga-
mente subscrita como base para a formulação de políticas de governo e amplamente aceita 
pela mídia e o público, está baseada em análises incompletas, hipóteses contrafactuais e falsas 
analogias”. Todavia, alerta para que esse receituário deve ser pautado pelos limites 
de capacidade de oferta da economia, pois, se forem ultrapassados podem causar 
desequilíbrios externos e internos e criar pressão inflacionária. 
 Ademais, é razoável afirmar, portanto, que o princípio do equilíbrio das 
contas públicas se assenta em uma perspectiva muito maior do que o simples cotejo 
entre receitas e despesas públicas. Para ser mais exato, é um princípio que vai muito 
além da mera dimensão financeira. Na arquitetura do sistema econômico, o governo 
como um poderoso agente econômico, mantendo as contas do setor público ajus-
tadas no tempo, é parte crucial de um modelo de crescimento econômico que se 
pretenda sustentável e capaz de ampliar o bem-estar social. Todavia, é preciso estar 
atento a ciclotimia do sistema econômico capitalista. É insano, plagiando Albert 
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Einstein, querer obter resultados diferentes agindo e aplicando o mesmo modelo 
ineficaz para os mesmos problemas. Revisitando Keynes mais uma vez, afirmava 
que o sistema capitalista apresentava defeitos congênitos, dentre eles, o aumento 
da concentração da renda e da riqueza, os quais, se não corrigidos por meio da ação 
do Estado na implementação de política públicas inclusivas o conduziria inexora-
velmente para o colapso. 
 Importante destacar que, em momentos de crise, esse processo de concen-
tração e desigualdade de renda se acentua. Aliás, essa combinação de concentração 
e desigualdade de renda guarda uma peculiar singularidade da realidade brasileira, 
pois a partir dos gráficos abaixo percebemos que o Brasil é o único país do mundo 
a figurar nas duas listas: ocupa a 12ª posição entre 15 países mais ricos no universo 
de 193 países analisados e a 7ª posição entre os 15 mais desiguais entre 123 países 
observados. Ademais, se as crises econômicas trazem um ensinamento é de que não 
é possível garantir o exercício dos direitos sem responsabilidade fiscal. Ao mesmo 
tempo, as crises sociais ensinam que não se pode deixar de fora da equação fiscal do 
país o enfrentamento das desigualdades – condição para que o Brasil alcance uma 
economia forte, uma sociedade justa e uma democracia perene. (OXFAM Brasil, 2018).

Gráfico 4 – Contradição Brasileira - País Rico e Desigual

 A partir da análise do gráfico abaixo, o Brasil apresenta a 4ª maior concen-
tração de renda entre mais de 150 países (pelo critério P90/P10-Renda dos 10% ricos 
versus 10% mais pobres, em%), ou seja, no Brasil para cada dólar que os 10% mais 
pobres recebem, os 10% mais ricos recebem 38 dólares.



Panorama Fiscal | v. 50 - 2022

56 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 50, Abr | Mai 2022

Gráfico 5 – Concentração de Renda (2019) – Critério P90/P10

 A dinâmica de concentração do capital ao longo do século XX, analisada 
por Piketty (2014), reacendeu o debate mundial sobre a tributação dos mais ricos e 
a urgente demanda para que o Estado atue na limitação da concentração de renda 
e riqueza. Cumpre lembrar que desigualdades em patamares tão extremos, além da 
injustiça em si, podem provocar maiores taxas de crime contra o patrimônio, instabi-
lidade econômica e política, baixo crescimento, reduzida mobilidade social e perda 
de confiança nas instituições e o próprio funcionamento da democracia é colocado 
em risco. 
 Uma outra questão importante que torna a gestão das finanças públicas um 
grande desafio é o aumento das obrigações sem a devida magnitude de contrapartida 
de recursos estaduais e municipais em áreas como saúde, educação e segurança e, 
consequentemente, o aumento destes gastos nos últimos anos colocaram diversos 
Estados e Municípios em graves dificuldades fiscais. Aliado a esse cenário, apresenta-
-se a falta de flexibilidade orçamentária que agrava o problema da gestão das finanças 
públicas no Brasil. Conforme Relatório Fiscal da STN de 2017 já apontava algo em torno 
de 93,7% em relação ao indicador de rigidez da despesa. Esse indicador demonstra o 
comprometimento da despesa de custeio em relação à despesa total. Para efeito desse 
indicador consideram-se como despesas de custeio os gastos com pessoal, o serviço 
da dívida (encargos financeiros e amortizações da dívida) e outras despesas correntes. 
O objetivo é identificar o percentual da despesa que apresenta alto nível de rigidez 
em relação às despesas totais (corrente e capital). Procura-se avaliar a flexibilidade 
fiscal, aspecto necessário para lidar com situações de contração fiscal. Quanto menor 
melhor o resultado, permitindo que o governo tenha flexibilidade na utilização dos 
recursos. A tabela 2 abaixo faz um recorte do índice de rigidez dos entes da federação 
indicando que na média de 2015 a 2020 do consolidado fica acima de 95%. O que 
sugere uma maior diligência fiscal ao governo, sem muita flexibilidade orçamentária, 
adotar medidas para conter o crescimento das despesas de custeio de forma a não 
comprometer os investimentos. 
 Pode-se então perguntar sobre o porquê dessa rigidez. A rigidez orçamen-
tária é característica estrutural do orçamento brasileiro, resultante da combinação 
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de: i) elevado nível de despesas obrigatórias, devido a imposições legais ou consti-
tucionais; e ii) alta taxa de vinculação das receitas.

Tabela 2 – Evolução do Indicador de Rigidez da Despesa

 Por restringir a flexibilidade do orçamento e a implementação de políticas 
fiscais, essa característica do orçamento da nossa federação torna-se ainda mais grave 
em períodos de baixo desempenho da economia, como o que o Brasil está experi-
mentando. A rigidez orçamentária limita a destinação do dinheiro público e a deci-
são discricionária de governos legitimamente eleitos em como utilizar esses recur-
sos entre usos alternativos, dificultando, de antemão, a possibilidade de discutir-se 
a uma alocação mais eficiente, eficiente e efetiva. Nesse sentido, é extremamente 
importante que sejam feitas alterações legais ou constitucionais, de forma a tornar o 
orçamento mais flexível, mas não torná-lo secreto por contas das emendas do relator, 
peculiaridade criada pelo parlamento em conluio com o governo federal em nome da 
governabilidade e da governança. A flexibilidade responsável voltada para geração de 
valor público e não eleitoreira, permite que o gestor possa adotar a melhor alocação 
dos recursos disponíveis, melhorando assim a eficiência alocativa do uso do dinheiro 
público em benefício da população e oferecendo os serviços que ela realmente precise 
no momento.
 Por fim, considerando a utilização dos instrumentos econômicos e sua relação 
complexa e intrínseca na busca pelo equilíbrio do sistema econômico, é difícil afir-
mar quão bem-sucedida será a política monetária e fiscal para evitar uma profunda 
recessão, o nível de atividade é, talvez, o principal objetivo econômico, pois, afinal, é 
de bens e serviços que as pessoas vivem, embora seja também desejável que a frui-
ção desses bens e serviços se dê em ambiente de estabilidade de preços, crescimento 
econômico e de equidade entre os cidadãos e numa perspectiva de sustentabilidade 
fiscal intertemporal.

3. MUDANÇAS DO AMBIENTE LEGAL E OS 
IMPACTOS SOBRE A GESTÃO FISCAL

Com relação a esse tópico vale ressaltar que para além dos fundamentos econômicos 
que já foram abordados no tópico específico (2.2), evidencia-se alguns outros aspectos 
subjacentes à essas mudanças de marco regulatório e de regras fiscais, notadamente 
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em relação à metodologia da CAPAG, trazendo de pronto, a excrescência da União 
de mudar a metodologia da CAPAG tornando-a mais restritiva na perspectiva dos 
governos regionais e mais garantidora na perspectiva da União, num momento ímpar 
de incertezas econômicas, institucionais e políticas.
 Diante do exposto até o momento, fica claro que a busca do equilíbrio fiscal, 
em todas as circunstâncias e a qualquer custo, é um grave equívoco. Considerado 
como condição, tanto necessária como suficiente, para a recuperação da economia, 
pelo governo e por parte expressiva dos analistas econômicos brasileiros, é na verdade 
uma proposta anacrônica pois seguramente vai limitar os investimentos públicos 
sob pretexto sub-reptício de resguardar o risco de resgate antecipado da garantia 
por parte da União.  Um outro exemplo dessa visão, é a própria regra do teto para 
os gastos estabelecida pela Emenda Complementar nº 95, que limita os gastos por 
20 anos, citando mais uma vez o economista John Maynard Keynes, “no longo prazo 
estaremos todos mortos”. É exemplo do equívoco de transformar o equilíbrio das 
contas públicas em objetivo a ser conquistado a ferro e fogo. Como as despesas cor-
rentes do governo estão indexadas, o resultado é que o espaço para o investimento no 
orçamento fica comprimido e a realização aquém da necessidade. Sem investimento 
público em infraestrutura, saneamento, saúde, educação e pesquisa, tudo se deteriora 
e o investimento privado também desaparece, tornando a economia menos pujante 
relegando o investimento público para segundo plano e esquecendo de como ele é 
fundamental para reestimular a economia. Na sequência, os próximos subtópicos 
enfatizam as repercussões das mudanças de alguns desses marcos legais que afetam 
as finanças públicas dos governos regionais.

 3.1 A PEC dos Precatórios e a Emenda 
Constitucional Nº 95

 O precatório é um instrumento jurídico que formaliza um pagamento devido 
pelo governo (seja a União, estados ou municípios), em decorrência de uma conde-
nação judicial. Em outras palavras precatórios são dívidas do governo, que a justiça 
determina e que precisam ser pagas.
 Assim, no orçamento da União, o pagamento dos precatórios é definido pelo 
poder Judiciário e todo ano o judiciário indica tudo o que o governo perdeu em disputas 
judiciais que já foram encerradas de uma vez por todas, isto é, transitado em julgado, 
cujo montante é necessário deixar consignado na Lei Orçamentária da União para 
aquele ano, entrando no orçamento do governo para ser pago. No momento em que o 
Ministério da Economia estava elaborando o orçamento para o ano que vem, soube-se, 
com os dados vindos do Judiciário que o valor total do pagamento de precatórios para 
2022 iria passar de R$ 54,7 bilhões do esperado pra esse ano, para R$ 89,1 bilhões no 
ano que vem. Praticamente dobrar, sendo assim, o pagamento das dívidas judiciais 
ocuparia um espaço muito maior do que o esperado no orçamento da União no ano 
que vem. Como a regra do teto de gastos determina que o total de despesas do governo 
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em um ano deve se manter o mesmo do ano anterior, apenas corrigido pela inflação 
(ou seja, zero crescimento real), o total de orçamento livre para gastar com qualquer 
outra despesa seria praticamente nulo. No caso, também complica o fato do nosso 
orçamento já ser bastante rígido; a maior parte dele (mais de 90%) é constituída por 
despesas que não podem ser modificadas – e muitos dos gastos que poderiam ser 
cortados, são aqueles que a maioria do governo e do Congresso não querem.
 Foi nesse cenário que o governo decidiu enviar uma proposta para mudar 
as regras de pagamento dos precatórios. Segundo a proposta que foi discutida pri-
meiramente na Câmara Federal e aprovada em 1º e 2º turno, para posterior envio ao 
Senado Federal, que alterou parte da proposta e esta alteração passou mais uma vez 
pelo escrutínio da Câmara, cuja aprovação em 1º e 2º turnos, assim o Congresso pro-
mulgou em dezembro a PEC dos precatórios abrindo espaço de R$ 106,1 bilhões no 
orçamento de 2022. Dessa forma, haveria um limite total com o gasto com precatórios 
por ano. O restante das dívidas teria seu pagamento adiado para os outros anos – ou 
seria renegociada, sendo paga no mesmo ano, mas com uma redução do pagamento 
total. Assim, o espaço no orçamento poderia ser utilizado para outros gastos. Como, 
e nesse caso principalmente, um novo (e maior) programa de transferência de renda 
em substituição ao Bolsa Família, denominado Auxílio Brasil. Todavia, com o decorrer 
do processo, foram surgindo novas demandas políticas para o espaço no orçamento 
que seria “liberado” com a aprovação da mudança para o pagamento dos precatórios. 
Adicionaram-se à lista: auxílio para caminhoneiros por conta do aumento do die-
sel, extensão de subsídios tributários para determinados setores (pagando menos 
impostos na folha de pagamentos de seus funcionários), aumento do Fundo Eleitoral 
e emendas parlamentares como parte do orçamento dedicado exclusivamente para 
despesas definidas por deputados e senadores, denominado de emenda de relator e 
mais conhecido como orçamento secreto, usado pelo governo para manter sua base de 
apoio no Congresso, mesmo a despeito da inclusão na proposta por parte do Senado do 
direcionamento social dos gastos não impedirá a existência de recursos para emendas.
 Nessa toada, como um ingrediente na questão orçamentária, a inflação mais 
alta do que o esperado pelo Ministério da Economia no meio desse ano (quando envia-
ram a proposta de orçamento) aumenta a quantia necessária para despesas obriga-
tórias ligadas ao salário-mínimo – que é corrigida todo ano de acordo com a inflação. 
Só essa correção já ocupará R$ 27 bilhões a mais do que está previsto no orçamento 
enviado há alguns meses. Ou seja, apenas a mudança no pagamento dos precatórios 
deixou de ser suficiente. Assim, o governo decidiu como estratégia resolver o problema 
de uma vez só, isto é, propôs que a mesma PEC que já estava sendo discutida para 
mudar o pagamento dos precatórios também incluísse uma mudança na regra do teto 
de gastos.  No caso, a proposta é de mudar a regra para que todo ano o valor máximo a 
ser gasto seja corrigido pela inflação acumulada até dezembro do ano anterior. Hoje, o 
valor usado é da inflação acumulada até junho (usando o IPCA, nosso principal índice 
de inflação). Assim, como a inflação acelerou ainda mais desde então, e em dezembro 
teremos inflação ainda mais alta do que vimos em junho, o espaço permitido para 
corrigir os gastos do governo aumentou.
 A questão é que a percepção do mercado foi de que o governo estaria 
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modificando uma das  principais regras fiscais para poder gastar mais, piorando 
a percepção do risco fiscal e isso modificou o ânimo do mercado levando a uma 
volatilidade mais intensa. Boa parte dessa piora no risco fiscal já está precificada em 
nossos ativos e assim se reflete pressionando, ainda mais, a nossa moeda, o câmbio, 
os juros, e etc.  
 Referindo-se mais uma vez à EC nº 95, cumpre ressaltar que se trata de uma 
regra fiscal que sugere reduções de gastos extremamente desafiadoras, o que acaba 
sacrificando investimentos públicos ou destinando mais recursos para programas 
sociais muitas vezes movidos pelo populismo fiscal que desaguam em fins eleito-
reiros. Isto é obviamente indesejável, pois os multiplicadores fiscais para o investi-
mento público são muito mais altos do que os de gastos correntes e potencialmente 
mais altos do que para os aumentos de impostos. Cumpre destacar, então, que com 
essa pressão sobre o espaço fiscal da União para albergar maiores despesas acaba 
se refletindo em outra regra fiscal, e sob o pretexto de adequar aos ditames legais 
definidos pela Lei Complementar Nº 178 e a Emenda Complementar Nº 109, resol-
ve-se alterar a metodologia da CAPAG tornando-a mais restritiva, e assim, acaba 
por reflexo pressionando o espaço fiscal dos governos regionais. Uma sutileza, é 
que o pensamento dominante da consolidação fiscal que zela pelo equilíbrio fiscal 
dos entes federados não reconhece a falta de uma gestão fiscal eficiente por parte 
da União que garanta a sua própria sustentabilidade fiscal intertemporal.

 3.2.Portaria ME Nº 15.140. Alteração da 
Metodologia da CAPAG

  3.2.1. Atributo restritivo da metodologia

 A situação fiscal do governo brasileiro tem se deteriorado desde que os 
primeiros efeitos da crise financeira internacional atingiram a economia brasileira 
em 2009. Embora as receitas tenham estagnado, os governos da União, estados e 
municípios, dado as heterogeneidade de cada ente federado, continuaram a expandir 
os gastos correntes e, consequentemente, o resultado fiscal consolidado iniciou uma 
tendência de deterioração, cuja conclusão principal para reversão desse quadro foi o 
de puxar as rédeas fiscais, contexto no qual sugere-se que as mudanças sempre vão 
na direção de tornar seus mecanismos mais restritivos na perspectiva do dogmatismo 
fiscal dominante no país, o qual propõe um orçamento equilibrado sob quaisquer 
circunstâncias, cujas ações das autoridades pela condução política econômica tem 
se mantido num padrão obstinado pelo equilíbrio fiscal mesmo em momentos de 
crises econômicas, a despeito de alguns períodos de flexibilizações para os meca-
nismos de concessão de crédito aos governos regionais como forma de incentivar 
o investimento público.  O modelo, no entanto, se mostrou equivocado pelos resul-
tados obtidos em relação ao aprofundamento das crises e pelo arrefecimento do 
crescimento econômico conforme demonstrado anteriormente no gráfico 2, ipso 
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facto, seus paradigmas precisam ser revistos e as lições aprendidas pela ciência 
econômica já têm bem claro os caminhos a serem seguidos. E o receituário está 
pronto conforme já apontado no tópico retromencionado. 
 Devido a compreensão da fragilidade fiscal dos governos regionais e o 
mapeamento de soluções sob os auspícios do mainstream da consolidação fiscal, 
a Secretaria do Tesouro Nacional tem liderado iniciativas com vistas a manter o 
controle da sustentabilidade fiscal desses entes. Desse modo, houve a criação da 
metodologia Capacidade de Pagamento (CAPAG), mediante a Portaria STN n° 306, 
de 10/09/2012. Já em 23/11/2017, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria n° 501, 
que contém em seu Capítulo I a nova metodologia de classificação. E agora com a 
Portaria ME nº 15.140, de 28 de dezembro de 2021, uma nova proposta de alteração da 
Portaria ME 501/2017. O fato é que a metodologia CAPAG para além de impor limites 
ao nível de endividamento dos governos regionais, reflete e faz parte da evolução 
que vem ocorrendo no Sistema de Garantias da União (vide figura 3), estruturado 
sob o pretexto para assegurar o equilíbrio das contas públicas, e a responsabilidade 
dos agentes na condução da política fiscal, tanto quanto a solvência nos processos 
de endividamento de entes estaduais, municipais e federais, a fim de garantir em 
última instância o espaço fiscal e o risco de crédito do governo federal. 
 O quadro é complexo principalmente em virtude da dicotomia entre um 
contexto de restrição orçamentária rígida e o contexto de restrição orçamentária fle-
xível pela via da expansão de crédito. Estudos empíricos revelam que a restrição orça-
mentária flexível nem sempre é problemática, pois incentiva investimentos embora 
arriscados, mas socialmente desejados, que não seriam iniciados em um contexto de 
restrição orçamentária rígida, levando à subprovisão de alguns bens públicos. Portanto, 
assume-se que os estados e municípios fazem investimentos para aumentar o nível 
de produtividade de suas economias, o que atrai investimentos privados e fomenta o 
crescimento econômico no longo prazo. Nesse sentido, se faz necessário análises mais 
percucientes cujo próximo subtópico traz alguns aspectos relevantes que devem estar 
na mesa decisora dos condutores das políticas fiscais do país. 

	 	 3.2.2.	Regras	fiscais	em	contexto	de	
restrições orçamentárias	flexíveis

 Nessa linha da preocupação com o equilíbrio fiscal intertemporal funda-
mental destacar que grande parte dos entes federativos já enfrentam problemas 
em se manter dentro dos limites de gastos estatuídos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), dos critérios da CAPAG e de forma peculiar dado a heterogeneidade 
entre eles e dos contextos de crises já enfrentados preteritamente. O fato é que 
impulsionado pelo efeito da crise financeira de 2009 o governo federal até que 
flexibilizou o endividamento dos governos regionais, esperando que houvesse um 
aumento dos investimentos públicos.
 No entanto, além de não ter conduzido ao crescimento sustentável dos 
investimentos, a expansão de crédito atingiu as despesas correntes que impacta 
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negativamente a sustentabilidade fiscal dos governos regionais e torna a economia 
mais vulnerável a crises econômicas. Um aspecto que merece consideração, conforme 
Reis (2020), é que num contexto de restrições orçamentárias flexíveis, os socorros 
financeiros permitem que os governos regionais transfiram o ônus da consolidação 
fiscal para outras esferas federativas. Portanto, as expectativas de resgate incenti-
vam um comportamento ao apetite a risco maior dos intermediários financeiros e 
governos regionais. Além disso, durante as recessões econômicas, os governos dos 
estados e municípios se veem com pouco espaço para a implementação de medidas 
anticíclicas, visto que os gastos públicos já se encontram em patamar elevado. Sendo 
assim, depois das crises dos anos 1980-90, com resgates efetuados pelo governo 
federal, um novo quadro foi estabelecido para impor controles ainda mais fortes 
sobre as finanças subnacionais e evitar futuras Crises. 
 As regras fiscais e controles administrativos, ao longo do tempo, foram con-
tornados e não conseguiram evitar grandes aumentos de gastos correntes. O envol-
vimento pesado da federação sobre finanças regionais, como no passado, levou a 
uma expectativa geral de resgates futuros. Isso foi confirmado a partir de 2014 com 
um grande alívio da dívida para todos os estados e decisões judiciais em favor dos 
governos regionais. O comportamento de expectativas de bailout e de risco moral 
associado ao momento de posição fiscal frágil da União levou a ideia de impor um 
caráter mais restritivo a metodologia da CAPAG para salvaguardar o risco de crédito 
da União. Sendo assim, é preciso que se considere no processo de contratação de 
operações de crédito uma especial atenção na possibilidade de uma classificação 
que flexibilizasse demais o acesso ao crédito, o que poderia potencializar esses 
comportamentos não desejados. 

Gráfico 6 – Referencial de Bailout
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 Nessa linha, importante enfatizar as externalidades negativas criadas pela 
expectativa de que o governo federal venha a socorrer financeiramente governos 
regionais em situação de insolvência fiscal e inadimplência, associam-se à propensão 
de as instituições financeiras emprestarem mais para os estados e municípios, como 
resultado dessa expansão de crédito, os governos regionais endividam-se excessiva-
mente, alocam menos recursos próprios em investimentos e aumentam as despesas 
correntes, aliado a possibilidade de não realizarem uma consolidação fiscal quando 
as receitas caem, acarreta  maiores déficits de longo prazo prejudicando a sustenta-
bilidade fiscal intertemporal. 
 Importante frisar que as práticas das renegociações e os marcos legais e suas 
alterações, se por um lado, contribuíram para o progressivo aperfeiçoamento dos 
mecanismos de controle das finanças estaduais, por outro, criaram um problema de 
risco moral, na medida que incentivaram um endividamento excessivo no presente, 
apoiado na crença de um socorro financeiro no futuro. Cumpre destacar que ao impor 
as regras de governança fiscal de cima para baixo, o nível central estaria assumindo 
parte da responsabilidade, reforçando assim o risco moral e outras distorções em maté-
ria de fiscalização e controle das finanças públicas em nível nacional. Para além dessa 
concentração no Tesouro Nacional, das funções de credor e de regulador do endivida-
mento dos entes federativos, cria-se também oportunidades para pressões políticas 
por alívio de dívida. No caso brasileiro, essa influência²  é observada em dois caminhos: 
Poder Legislativo Federal e via judicial. Primeiro, os governos regionais influenciam 
significativamente o processo decisório do Congresso Nacional em matérias da área 
fiscal, em especial via renegociação de dívidas públicas e socorros financeiros. Segundo 
o STF já decidiu em diversas ocasiões a favor dos governos regionais quando a matéria 
envolve conflito federativo na área fiscal. Entre 1988 e 2017, foi acionado 472 vezes 
pelos estados contra a União em matérias fiscais, decidindo a favor dos estados em 
92,6% das vezes.
 Talvez fosse interessante pensar na proposta do FMI (2019)³  de se criar um 
fundo garantidor de operações de crédito de estados e municípios, capitalizado pelos 
estados e pela União. O Tesouro ficaria proibido de dar garantias e avais diretamente 
e somente esse fundo poderia fazê-lo. O fundo, por sua vez, teria o objetivo de ame-
nizar o caráter procíclico das receitas dos governos regionais, uma vez que as receitas 
de estados e municípios, os seus limites legais de endividamento e as metas de seus 
planos de ajuste fiscal são muito correlacionados com o ciclo econômico. A criação de 
um fundo funcionaria como uma fonte de socorro em momentos de estresse financeiro 
e que fosse alimentado com recursos dos próprios governos regionais poderia reduzir 
o risco de defaults estratégicos e estimular programas de ajuste fiscal mais efetivos, 
uma vez que os demais governos regionais seriam os responsáveis por financiar o 
bailout e teriam maiores interesses envolvidos no socorro financeiro. 

²  Federalismo brasileiro pelo prisma da OCDE. Conjuntura econômica, março 2022. José Roberto R. 
Afonso e Leonardo Ribeiro.
³  Brasil, Relatório de Assistência Técnica — fortalecendo o quadro para empréstimos subnacionais. 
Relatório de Países do FMI nº 19/302, setembro de 2019.
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 Aliado a essa proposta corrobora o fato de que a dívida pública bem dimen-
sionada e diligenciada é fonte de alavancagem do crescimento econômico e asso-
ciada a importância da sustentabilidade da política de investimentos em termos da 
manutenção do custeio deles decorrente, reforça que a elevação dos investimentos 
consiste na via para consecução dos objetivos de retomada do crescimento econô-
mico brasileiro e, por conseguinte, do equilíbrio fiscal intertemporal do setor público. 
O importante fosse talvez, como sugere Simonassi et al. (2019), os governos regionais 
incorporassem metodologias que pudessem avaliar o desempenho fiscal sob duas 
óticas distintas, quais sejam: i) em relação à solvência dos governos regionais e; ii) 
sob a ótica sustentabilidade da política de investimentos realizada por estes governos 
regionais. Conduz-se uma análise econométrica por meio de função reação para avaliar 
a sustentabilidade da política fiscal e amplia-se a abordagem para investigar a política 
de investimentos realizados por estas administrações. Busca-se assim, contribuir não 
apenas com uma investigação tradicional acerca da solvência dos governos regionais, 
mas também avaliar a eficácia da política de investimentos enquanto promotores 
da retomada do crescimento econômico. Dessa forma, constata-se o aumento dos 
investimentos, basicamente financiados por operações de crédito que geram endivida-
mento, viabilizam aumentos posteriores de receita que se sobrepõem aos respectivos 
incrementos de custeio decorrentes dos novos investimentos de forma a não prejudicar 
a situação fiscal pré-existente e garantir a sustentabilidade fiscal futura. Enfim, em 
relação aos ditames de regras fiscais cabe a máxima que entre o remédio e o veneno 
a diferença é dose.

Figura 3 - Sistema de Garantias da União
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 O cálculo do CAPAG, realizado pela STN, é necessário quando os governos 
regionais solicitam operações de crédito, interno e externo, com aval ou garantia 
da União, dada a exigência contida no art. 23 da Resolução do Senado Federal n° 
43/2001. A CAPAG possui 3 indicadores e, de acordo com uma faixa de valores, cada 
um recebe uma classificação parcial. A classificação final da CAPAG de um ente é 
dada apenas com a combinação final das classificações de cada indicador.

Tabela 3 – Os 3 indicadores da CAPAG

 O indicador de Endividamento (DC) possui três faixas de valores, com clas-
sificações parciais A, B e C; assim como o indicador de Poupança Corrente (PC); já o 
indicador de Liquidez (IL), possui apenas duas classificações parciais, A e C. A tabela 3 
abaixo contém as possíveis combinações de classificações parciais e suas respectivas 
classificações finais.

Tabela 4 – Combinações e Classificação CAPAG

 Do quadro acima, observa-se que há uma ordem de importância (implícita) 
nos indicadores parciais, posto que se pode ter o indicador de Endividamento com 
nota C e, mesmo assim, a nota final do CAPAG ser B. Isso já não ocorre com os indica-
dores Poupança Corrente e de Liquidez, pois se forem C, a nota final do CAPAG será C 
ou D, nunca B; ou seja, têm uma importância maior. Já o indicador de poupança em 
sua importância revela que o ente precisa receber no mínimo a nota B para que se 
possa atingi-la como nota final. Por fim, o indicador de liquidez também é relevante, 
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já que o ente precisa necessariamente receber a nota A para esse indicador, de igual 
modo, o ente possa ter o B como nota final. Há um problema, neste caso, pois não 
existe um gradiente, algo desejável para uma avaliação mais precisa da situação 
fiscal atual e de sua evolução. Uma leve mudança do indicador de liquidez de 0,99 
para 1 diminui a nota final do ente de A para C. Outra conclusão que podemos tirar 
é o peso que a STN atribui às variáveis de fluxo, poupança e liquidez, em detrimento 
da variável de estoque endividamento. A STN (2021) em seu Boletim de Finanças dos 
Entes Subnacionais afirma que todos os Estados sem boa classificação de capacidade 
de pagamento possuem Índice de Liquidez (IL) maior ou igual a 100%. Para esses 
Estados, o volume de obrigações de curto prazo das fontes de recursos não vincula-
das é superior aos recursos em caixa, o que resultou na perda da boa classificação 
de capacidade de pagamento. Alguns Estados também possuem indicador de Pou-
pança Corrente maior ou igual a 95%, o que indica que a capacidade de pagamento 
também foi afetada por uma relação entre receitas e despesas correntes com pouca 
margem para o crescimento das despesas obrigatórias estaduais.
 Nesse sentido, está implícito a preocupação primeira da STN em garantir a 
capacidade de pagamento vis-à-vis a pressão sobre o Tesouro Nacional em honrar 
as garantias concedidas. Isto posto, chama-se a atenção para essa compreensão 
pois qualquer que seja o processo de discussão sobre a manutenção ou alteração 
da metodologia passa inequivocamente por esse entendimento.
 No diálogo estratégico com a STN em relação à CAPAG, tem que estar claro 
que qualquer intenção de alterar com objetivo de garantir o espaço fiscal dos entes e 
sua sustentabilidade fiscal, não se sustenta em relação a preocupação primordial da 
STN com o próprio espaço fiscal para concessão de garantia. A partir da figura abaixo, 
fica claro o objetivo da CAPAG exposto no próprio sítio da STN onde estar escrito 
explicitamente: “O intuito da CAPAG é apresentar de forma simples e transparente 
se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional”. A 
ênfase em explicitar esse objetivo da metodologia da CAPAG é evidenciar o antago-
nismo direto aos esforços empreendidos pelos governos regionais na condução de 
suas finanças, cuja efetividade das medidas mitigadoras na verdade serão anuladas 
ou arrefecidas em função da autonomia da STN e a força institucional em definir 
critérios na perspectiva do governo federal suportadas pelo seu objetivo precípuo.

Figura 4 – Definição da CAPAG no próprio sítio da Secretaria do Tesouro 
Nacional
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 Por essa razão, a STN sempre vai direcionar às alterações da metodologia 
em torná-la mais restritiva ao sabor do contexto macroeconômico e fiscal em que 
o próprio Tesouro Nacional se encontra e, sob o pressuposto do dogmatismo fiscal 
que está presente na gênese da própria metodologia. 
 O aperto nos critérios da CAPAG conforme evidencia-se abaixo os novos 
valores referenciais na nova tabela que consta na portaria ME Nº 15.140, seguramente 
deixará os entes federativos com dificuldade para atingir o nível que autorize a União 
conceder garantia para efetivação da contratação de operações de crédito.

Tabela 5 – Os novos valores dos 3 indicadores da CAPAG

 Para além do aspecto estritamente fiscal ao se forçar uma política fiscal 
mais contracionista em relação aos gastos correntes, deve-se considerar o entrave 
ao investimento público, uma vez que o investimento público dos governos regio-
nais, que corresponde em média a 66% do total do país, conforme tabela 4, será 
seguramente tolhido não só pelo aspecto restritivo da nova metodologia sobre 
avaliação da  situação fiscal do ente, mas também pela própria dificuldade que o 
próprio Tesouro Nacional tem em conceder garantia face ao seu próprio espaço fiscal 
que tem se restringido em função da deterioração das contas públicas do governo 
federal conforme já demonstrado nesse tópico pelos gráficos 3 e 4.

Tabela 6 – Investimento Público Consolidado por Ente Federativo
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 Conforme análise do gráfico abaixo percebe-se que o déficit do setor público 
consolidado pela métrica do resultado primário revela que o grande responsável pela 
situação deficitária é o governo federal que contribui com um déficit da ordem de R$ 
703,0 bilhões em contraponto à contribuição positiva no cômputo desse indicador 
por parte dos Estados e municípios que apresentam situação superavitária da ordem 
de R$ 83,1 bilhões. Já no acumulado até setembro de 2021, de igual modo, o governo 
federal contribuiu com um déficit da ordem de R$ 150,6 bilhões vis-à-vis a contribuição 
superavitária dos governos regionais de R$ 93,8 bilhões conforme gráfico abaixo.

Gráfico 7 – Resultado Consolidado do Setor Público / (-) Superávit (+) Déficit

 Cumpre destacar também, que a despeito da crise provocada pela Covid-19 
ter intensificado o déficit do governo federal, esse já vinha em trajetória deficitária 
(linha vermelha) desde 2014 conforme demonstra o gráfico abaixo.

Gráfico 8 – Resultado Primário do Governo Geral acumulado em 12 meses 
(%PIB)
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 A Teoria e prática da política econômica brasileira parece ser moldada pelas 
condições de momento, escondendo uma inclinação ideológica que oscila ao sabor 
das circunstâncias e das ideias dominantes, as quais atraem a atenção de alguns 
economistas e de autoridades do governo e que orientam o processo decisório da 
ação governamental. 

 3.3 Emenda Constitucional 108, de 26 de 
agosto de 2020. Alteração do FUNDEB

 A implementação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), principal 
mecanismo de financiamento da educação pública no país, cujos aspectos importan-
tes na operacionalização do Fundeb merecem ser amplamente discutidos visando 
seu aperfeiçoamento. Dessa forma, algumas medidas precisam ser aprofundadas e 
revistas e referem-se tanto a regras definidas em dispositivos constitucionais da EC 
108/2020 quanto às estabelecidas na Lei Nº 14.113/2020 e suas alterações pela Lei 
Nº 14.276/2021, de regulamentação do Fundeb, o que demandará soma de esforços 
de todos os entes federados. Apesar de vários aspectos positivos da Lei de regula-
mentação do novo Fundeb, alguns pontos precisam ser corrigidos ainda no exercício 
de 2021 por representarem dificuldades para a gestão e execução dos recursos do 
Fundo já em 2022. A título de exemplo faz-se um recorte das preocupações inerentes 
a essas mudanças, tais como: 
 i) Vedação de transferência de recursos do Fundeb para outras contas ban-
cárias. A Lei do Fundeb (art. 21, caput) veda a transferência dos recursos dos Fundos 
das contas no Banco do Brasil (BB) ou CAIXA onde são disponibilizados para quais-
quer outras contas bancárias. Essa proibição tem representado dificuldades para o 
cumprimento da Lei federal. A norma ignora que a maioria dos governos estaduais 
e prefeituras já havia vendido a operacionalização das folhas de pagamentos para 
bancos privados. Há ainda casos de entes que trabalham com bancos estaduais. A 
situação deixou governos locais em situação de instabilidade. Se mantiverem os paga-
mentos de todo o funcionalismo em bancos com quem têm contratos, correm risco de 
serem enquadrados em ilegalidades. É cediço que o mecanismo de vendas das folhas 
de pagamentos é uma forma de monetizar um ativo de tempos em tempos e obter 
recursos para fortalecer os caixas públicos para o financiamento, notadamente, dos 
investimentos importantes para gestão dos governos regionais. Na lei Nº 14.276 havia 
a previsão de retirada desse dispositivo, todavia sofreu o veto presidencial.
 ii) Novos indicadores para distribuição dos recursos do Fundeb. Para além 
das ponderações já existente no antigo Fundeb, como valor anual por aluno entre 
etapas, a EC 108/2020 dispõe sobre novos indicadores a serem considerados na 
distribuição dos recursos do novo Fundo: a) nível socioeconômico dos educandos e 
b) indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial 
de arrecadação tributária de cada ente federado. A disponibilidade de recursos 
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vinculados à educação já será considerada no cálculo do Valor Aluno Ano Total 
(VAAT) de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios e na complementação-
-VAAT da União para o Fundeb. Entretanto, não está claro em que outras dimensões 
esse e os outros dois indicadores (nível socioeconômico e potencial de arrecadação 
tributária) serão utilizados: se no cálculo dos valores da complementação da União 
e/ou também na distribuição intraestadual dos recursos do Fundeb.
 iii) Inclusão de todos os profissionais da educação e sem a referência ao art. 
61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) relativa à formação dos 
profissionais da educação. Com a inclusão desse dispositivo podem ser pagos com 
os 70% dos recursos do Fundeb todos os profissionais da educação, independente-
mente de sua formação, em efetivo exercício nas redes de ensino, ou seja, escolas 
e órgãos de gestão. Não podem ser remunerados com os 70%: estagiários, tercei-
rizados, profissionais da educação em desvio de função ou em atividade alheia à 
manutenção e desenvolvimento do ensino (LDB, art. 71,VI), e psicólogos e assistentes 
sociais, mesmo que em atuação nas redes de ensino. Estes, psicólogos e assistentes 
sociais, por ventura registrados nos 70%, devem ser transferidos para os 30% dos 
recursos do Fundeb.
 Como se vê, faz-se necessário conciliar as políticas tributária e fiscal com 
as prioridades sociais e a transparência se torna fundamental para o alcance desse 
objetivo. A Emenda Constitucional nº 108/2020 tornou o Fundo permanente e trouxe 
normas que ainda precisam de melhor regulamentação. É muito importante a com-
preensão dos aspectos macroeconômicos que podem impactar na política pública 
educacional, principalmente em contextos de crise e de queda de arrecadação de 
impostos que compõem o Fundeb. Não é à toa que as entidades representativas 
dos interesses dos estados e municípios encontram-se preocupadas e diligentes em 
relação às mudanças e constantes problemas relacionados à operacionalização do 
principal fundo de financiamento da educação básica. O aprimoramento e ajustes 
em algumas medidas da Lei Nº 14.113/2020 e sua alteração pela Lei Nº 14.276/2021 
são necessários e afetam as políticas de educação e seu financiamento. Entendem 
importante as contribuições para o debate acerca das propostas de alteração e para 
o processo de construção federativa das propostas de aperfeiçoamento do Fundeb.
 Com certeza, o principal mérito da PEC em apreciação no Congresso Nacional 
é transformar o Fundeb em mecanismo permanente da educação básica, aumentar 
a complementação da União e potencializar o efeito redistributivo do Fundo. Com 
o novo Fundeb, o menor VAA vai crescer de R$ 3.700 para R$ 5.700 em 2026. Em um 
país continental, diverso e desigual como o nosso, o efeito redistributivo do Fun-
deb, como já vimos antes, é imprescindível para que se possa assegurar educação 
com qualidade e equidade à população em todos os Municípios brasileiros. Porém, 
recursos financeiros em quantidade adequada consistem em condição necessária, 
mas não suficiente, para assegurar educação de qualidade. A qualidade depende de 
como esses recursos são utilizados. Mais recursos e melhor gestão devem caminhar 
juntos, isto é, melhores gastos para melhores vidas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se Keynes e seus colegas laureados com o prêmio Nobel de Economia (Paul Samuel-
son, Paul Krugman e Joseph Stiglitz) pudessem resumir em um único parágrafo a 
respeito da atuação governamental em períodos recessivos, afirmariam o seguinte: 
As pregações de austeridade e cortes de gastos públicos como a única saída para o 
equilíbrio das contas públicas viraram quase um dogma. Sustentar a obsessão em 
equilibrar as contas públicas em momentos economicamente desfavoráveis, é um 
grande equívoco, pois pode levar ao bloqueio de investimentos públicos necessá-
rios para a economia se recuperar, sobretudo quando o setor privado se retrai, o 
governo precisa atuar principalmente em contexto de crise econômica de maneira 
anticíclica de modo a mitigar as volatilidades dos ânimos do mercado porque eles 
são fenômenos sociais, e não matemáticos.
 Se o pensamento dominante dos responsáveis pela condução da política 
econômica não estivesse tão impregnado pelo dogmatismo fiscal, talvez pudés-
semos ter um olhar diferenciado para a efetividade da política fiscal que refletisse 
a ideia de que uma política fiscal expansionista também pode abrir espaço fiscal. 
Logicamente, se os projetos de investimentos produzirem retorno social, as infraes-
truturas necessárias ao crescimento econômico fossem realizadas, os gastos sociais 
tiverem boa focalização, se as políticas de qualificação criarem condições de empre-
gabilidade e maior produtividade, se o sistema tributário canalizar recursos para 
as atividades mais produtivas e se as demais políticas públicas reduzissem vários 
riscos do sistema econômico. Os investimentos públicos deveriam ser prioridades 
em qualquer programa econômico minimamente comprometido com as carências 
históricas do país.
 Na construção deste arcabouço teórico, o consenso hegemônico atribuiu 
papel central à política fiscal, mas, ao mesmo tempo, retirou-lhe, quase que total-
mente, a autonomia. A aparente contradição ocorre porque a condução da política 
fiscal é vista como responsável por influenciar a expectativa de rentabilidade dos 
títulos públicos e o comportamento das variáveis observadas pelos investidores no 
momento de escolher onde alocar o capital disponível, isto é, a tarefa da política 
fiscal é sinalizar o baixo risco das aplicações e dar confiança aos investidores. Como 
afirma Lopreato (2016), a política econômica, pensada nesses termos, deixa pouco 
espaço de atuação à política fiscal. O papel que lhe cabia como instrumento de 
gestão da demanda agregada, na contramão da visão keynesiana, foi deixado de 
lado, delegando-se à política monetária o cumprimento dessa tarefa. Acredita-se 
que esse pensamento dominante direciona a política fiscal em criar as condições 
de estabilidade e de credibilidade da política econômica, a fim de contribuir para o 
aprimoramento das condições de oferta e pavimentar o caminho da retomada do 
crescimento sustentável. Todavia, é importante destacar que essa compreensão não 
é trivial, existe outra linha de defesa da importância do papel do Estado defendendo 
que o espaço da política fiscal deve ir além de simples guardiã das condições de 
valorização do capital privado.
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 Os acontecimentos na economia brasileira nos últimos doze anos (2009 
a 2020) deveriam ter sido percebidos como provas inequívocas de que, a redução 
dos gastos do governo com o intuito de reduzir o endividamento estatal acentua as 
recessões, e que estas recessões são tão mais devastadoras quanto mais agressivas 
forem estas tentativas de reduzir o déficit fiscal.
 Em 2011, Paul Krugman criou um personagem místico – hoje mundial-
mente conhecido – para ironizar a defesa do corte de gastos públicos como solu-
ção para crise econômica. Segundo Krugman, alguns governos pareciam acreditar 
que, se cortassem os seus gastos, ipso facto, uma fadinha da confiança apareceria 
para recompensá-los com investimentos e gastos do setor privado, estimulando a 
economia. Nessa mesma linha é que desonerações fiscais e subsídios diversos aos 
lucros dos empresários não foram capazes de elevar investimentos privados desde 
a implantação da Agenda Fiesp pela presidente Dilma. Ao contrário, serviram como 
políticas de transferência para os mais ricos e contribuíram para deteriorar as contas 
públicas. O Estado brasileiro é caro e entrega pouco, é verdade, mas a solução não 
é sufocá-lo com o dogma fiscal. É evidente que o objetivo deveria obter uma maior 
eficiência alocativa. Ao amarrar a mão do Estado e impedi-lo de fazer políticas anti-
cíclicas, criam-se condições propícias para o desvirtuamento da ciência econômica. 
E insistir em metodologias e torná-las mais restritivas, como a da CAPAG, reduz a 
possibilidade de realização dos investimentos públicos e solapa seu efeito multipli-
cador para o aumento da demanda agregada, do produto e renda, é no mínimo um 
comportamento ignorante tão peculiar a um governo que ignora a ciência médica 
e a ciência econômica.
 Mudar a regra do jogo, durante a partida, é um tipo de risco fora do radar do 
monitoramento. Refiro-me a alteração da CAPAG em pleno período de instabilidade 
econômica, inoportuno, pois não sabemos ainda se estamos saindo definitivamente 
do período recessivo causado pela pandemia ou se entramos novamente numa tra-
jetória inequívoca de recuperação gradual e lenta. De qualquer modo são situações 
que irão exigir uma participação mais efetiva dos governos regionais. A verdade é que 
fazer alterações de metodologias a cada quatro anos tira a tranquilidade dos gestores 
públicos responsáveis pela condução da gestão fiscal de seus estados e municípios. 
 O argumento central desenvolvido neste artigo é o de que as mudanças 
constantes do ambiente legal, sob a premissa da consolidação fiscal, tem impactado 
o papel dos governos regionais no exercício de sua política fiscal e isso tem impedido 
a eficiência alocativa notadamente em relação aos investimentos necessários para 
o desenvolvimento local e a contribuição para o crescimento econômico do país, e 
consequentemente, melhoria da distribuição de renda e diminuição das desigualda-
des. Pois à medida que as sociedades se tornam mais igualitárias, diminui o grau de 
conflito pela distribuição da renda e torna-se mais fácil o consenso acerca de quais 
políticas devem ser adotadas em favor da prosperidade da maioria.
 Acredita-se que a sociedade brasileira ainda precisa atingir de forma contun-
dente o consenso acerca de quatro pontos fundamentais: a) a necessidade de reduzir 
a desigualdade, e b) a importância do equilíbrio fiscal em média, c) da estabilidade 
de preços e d) aumento da produtividade da economia. Nessa linha, não pode ser 
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descartado um cenário de baixo crescimento, onde há sinais claros de movimen-
tos da passagem da política monetária do campo expansionista para o território 
contracionista (supondo uma taxa de juros real neutra de 3,5% a.a.). Incertezas em 
relação ao futuro do arcabouço fiscal que resultam em aumento dos prêmios de 
risco e elevam o risco de desancoragem das expectativas de inflação e consequen-
temente o aumento da dívida pública. Num ambiente de câmbio desvalorizado e 
desemprego elevado, promover adequadamente a calibragem monetária dicotômica 
entre juros e inflação no circuito da instabilidade econômica pode ser a azitromicina 
monetária a conter o avanço da infecção nos pulmões da economia, e o respirador 
fiscal expansionista do investimento público o instrumento para garantir o tempo 
necessário ao sistema imunológico do crescimento econômico debelar o processo 
infeccioso da crise. Todavia, é sabido que a diferença entre o remédio e o veneno 
é a dose, a parcimônia exige que uma vez o paciente Brasil de alta, você não pode 
manter os protocolos de quando ele esteve na UTI da recessão econômica.
 Sem o zelo pelo protocolo da ciência econômica, o acirramento das pressões 
políticas por rendas e preservação de privilégios, abre espaço para o populismo fiscal 
que pode nos levar a uma crise fiscal, política e institucional com efeitos deletérios 
para as finanças públicas do nosso país.
 Por fim, a lição a ser tirada é que na construção dos sistemas de garantias da 
União, diga-se de passagem, necessário e importante, mas não pode se contrapor ao 
nosso modelo Federativo e sua expressão financeira, o Federalismo Fiscal. Registre-se 
nesse diapasão, essa estratégia do governo federal sob o pretexto de equilibrar as 
contas públicas de qualquer forma e a qualquer tempo e custo, não pode asfixiar 
a autonomia federativa e financeira dos governos regionais, estrangulando sua 
gestão fiscal e consequentemente tolhendo os investimentos públicos sob a égide 
de um pensamento econômico hegemônico de consolidação fiscal que prejudica o 
crescimento econômico sustentável e inclusivo do país, prejudicando o desempenho 
econômico, a redução da pobreza e a melhoria da qualidade de vida da população.
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RESUMO

A gestão pública avançou significativamente nas últimas décadas no âmbito mundial 
e no Brasil. O Ceará é destaque entre as unidades federativas brasileiras com a adoção 
de boas práticas de gestão nas atividades de planejamento, administração tributária 
e administração do tesouro. Profissionalização dos agentes e instituições, boa gover-
nança e transparência são as receitas para a construção dos alicerces da Administração 
Pública. Uma outra área, também fundamental, foi negligenciada ao longo do tempo 
pelo Poder Público em escala global, trata-se da gestão de ativos públicos. A pouca 
atenção não é devido a irrelevância dos ativos já que a Administração Pública é a maior 
detentora de riqueza no mundo. Melhorias na gestão dos ativos podem gerar receitas 
adicionais e induzir o desenvolvimento econômico e a geração de novos negócios 
privados. O Ceará, em 2021, completa o ciclo de excelência na gestão pública com a 
constituição da CearaPar, empresa estatal que é responsável pela gestão dos ativos 
públicos cearenses.

PALAVRAS-CHAVE
Administração Pública; Finanças Públicas; Gestão de Ativos Públicos.
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ABSTRACT

Public management has advanced significantly in recent decades worldwide and in 
Brazil. Ceará stands out among the Brazilian federative units with the adoption of good 
management practices in planning, tax administration and treasury administration 
activities. Professionalization of agents and institutions, good governance and trans-
parency are the recipes for building the foundations of Public Administration. Another 
area, also fundamental, that has been neglected over time by the Public Power on a 
global scale, is the management of public assets. The little attention is not due to the 
irrelevance of assets since the Public Administration is the largest holder of wealth in 
the world. Improvements in asset management can generate additional revenues and 
induce economic development and the generation of new private businesses. Ceará, 
in 2021, completes the cycle of excellence in public management with the constitu-
tion of CearaPar, a state-owned company that is responsible for the management of 
Ceará’s public assets.

KEYWORDS
Public administration; Public finances; Public Asset Management.
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1. INTRODUÇÃO

A gestão pública avançou significativamente nas últimas décadas com a profissio-
nalização de atividades chaves responsáveis pela organização da máquina pública. 
Atividades de planejamento, administração tributária e gestão do tesouro receberam 
novas atribuições e exigências, passando a desenvolver ações de Estado, garantindo 
assim, a permanência de políticas públicas mesmo diante dos ciclos políticos. 
 A busca incessante por profissionalização, governança e transparência foram 
os elementos que permitiram este salto do Poder Público vivenciado em vários países 
do mundo e no Brasil. Especificamente no Brasil, as medidas modernizantes atingi-
ram em graus diversos todas as esferas de governo. O Ceará destaca-se neste cenário 
por dois aspectos. Primeiro, por partir na frente, ainda no final da década de 1980, 
quando medidas de busca pelo equilíbrio fiscal foram adotadas, tanto pelo lado da 
expansão da receita, como pelo controle das despesas. Além disso, desde daquele 
período, algum grau de profissionalização e autonomia foram adotados nessas áreas 
chaves. Em segundo plano, destaca-se a resiliência com que a busca permanente por 
equilíbrio fiscal foi efetivada, mesmo diante das mudanças de governo a cada quatro 
ou oito anos.
 Se por um lado, essas três áreas chaves receberam a atenção recomendada no 
Brasil, no Ceará e no mundo, por outro, foi negligenciada uma atividade tão importante 
para a geração de bem-estar quanto essas três. Trata-se da gestão de ativos públicos. O 
Poder Público é o maior detentor de riqueza no mundo, mas seus ativos não são geri-
dos profissionalmente e por isso perde-se uma fonte adicional de geração de receita. 
Além disso, ativos públicos mal administrados produzem externalidades negativas 
em relação ao desenvolvimento econômico e a geração de novos negócios privados.
 O Ceará completa o ciclo de excelência na gestão pública com a constituição 
da CearaPar, empresa estatal que é responsável pela gestão dos ativos públicos cea-
renses, passando a estar entre as poucas unidades federativas brasileiras que trilham 
por este recomendado caminho. Este trabalho tem por objetivo discutir a importância 
da gestão de ativos públicos com foco especial na situação do Ceará.
 Na seção seguinte, discorre-se sobre os alicerces da gestão pública, debaten-
do-se o importante papel do planejamento, gestão tributária e gestão do tesouro. 
Na terceira seção, discute-se a relevância dos ativos públicos no âmbito mundial e 
especificamente no Ceará. A quarta seção realiza a análise da gestão pública no Estado 
do Ceará e expõe as últimas iniciativas governamentais para aprimorar sua gestão de 
ativos. Ao final, são expostas as conclusões e as referências.

2. ALICERCES DA GESTÃO PÚBLICA

A atuação finalística dos entes governamentais, provendo serviços de natureza 
eminentemente pública, é sem dúvida a função mais relevante e o objetivo fim do 
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Estado. Logo, obras de infraestrutura urbana, oferta de educação e saúde de qua-
lidade, entre outros pontos, atingem diretamente o cidadão e seus indicadores de 
performance medem, de fato, a qualidade de um governo, inclusive resultando em 
sucesso ou insucesso eleitoral.
 Apesar desta proeminência das atividades fins, existem alicerces inseridos 
nas atividades intermediárias do Estado, sem os quais, é praticamente impossível 
desenvolver políticas diretas de atendimento ao cidadão nos níveis e na qualidade 
desejados. Neste contexto, surgem três ações governamentais, que no caso de gover-
nos centrais transformam-se em quatro. Em comum, essas quatro frentes devem ter 
como premissas essenciais a “boa governança”, a “transparência” dos dados e ações 
e a “profissionalização” de seus agentes  e instituições. 
 Note-se que a abordagem no foco “profissionalização” não se associa ao 
“governo dos sábios” de Platão. O que deve ser perseguido é a profissionalização da 
execução. Estender o conceito de profissionalização pode evidentemente resultar 
na tentativa de captura do Estado por estamentos profissionais. Desta forma, o 
profissionalismo não está associado ao poder decisório de alocação dos recursos 
que por sua natureza distributiva deve ser eminentemente política.
 O primeiro alicerce encontra-se na execução da política fiscal. Sem uma 
organização gestora do tesouro público que gerencie a busque permanentemente 
o equilíbrio fiscal não é possível organizar qualquer governo. O segundo ponto está 
presente na gestão tributária. Sem uma máquina arrecadatória de tributos autô-
noma e profissional responsável pela execução da política tributária faltariam os 
recursos para sustentação dos gastos públicos. Precedendo esses dois alicerces, 
tem-se o planejamento público, tanto de natureza orçamentária, como estraté-
gica, que é peça fundamental para a consecução das metas governamentais. Nos 
governos centrais, acrescenta-se a essa estrutura a execução da política monetária, 
objetivando a estabilidade da moeda e para alguns defensores o pleno emprego. A 
ausência das atividades de controladoria no esquema simplificador proposto pode 
ser notada por alguns, entretanto ela permeia todos os alicerces, principalmente no 
tocante a transparência e boa governança.
 Exemplos de sucesso de eficiência nesses quatro pontos estão bastante 
presentes mundialmente. No Brasil, importantes avanços institucionais foram intro-
duzidos a partir de meados da década de 1990. A estabilização monetária obtida a 
partir do Plano Real em 1994, com o fortalecimento da atuação do Banco Central é 
um exemplo. A reestruturação das dívidas dos entes subnacionais no final da mesma 
década e a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000 foram cruciais para a 
modernização brasileira. Na área tributária, a profissionalização dos fiscos federal 
e estaduais esteve presente durante todo o período pós-real.
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Figura 1 – Alicerces da Administração Pública

 Entretanto, existe um alicerce adicional tão fundamental quanto esses qua-
tro citados que infelizmente não tem a mesma atenção dos governos centrais e sub-
nacionais. O alicerce esquecido é a gestão de ativos públicos. No século passado, o 
debate econômico era dominado por uma discussão binária focada em “privatizar” ou 
“estatizar” impregnado de pressupostos doutrinários. Calcados na Teoria da Escolha 
Pública, estabeleceram-se, em contraposição às falhas de mercado, os conceitos de 
falhas de governo. Desta forma, a apropriação dos interesses públicos por agentes 
privados ganhou importância relativa substancial na maioria dos países ocidentais. 
Assim, processos de privatização massivos foram implantados com estudos técnicos 
precários e resultados pífios. 
 A literatura econômica pacificou e consagrou a eficiência do livre mercado. Até 
mesmo Marx², reconheceu os avanços produtivos e os ganhos de eficiência do modo 
de produção capitalista. Em evolução a teoria neoclássica construiu os teoremas do 
bem-estar que consagraram a eficiência dos mercados competitivos, mas alertaram 
sobre a incapacidade do sistema de corrigir naturalmente problemas de distribuição. 
Notando-se ainda, que descaracterizada a concorrência perfeita pela existência de 
falhas de mercado, a eficiência não estava mais garantida. Sappington e Stiglitz (1987) 
detectaram que no processo de privatização, os melhores resultados em relação ao 
interesse coletivo estão em segmentos bastante próximos do livre mercado. Mas ape-
sar de não existir forte argumentação teórica ou empírica em favor da alienação dos 
ativos estatais, o mundo ocidental, salvo algumas exceções adotou uma forte política 
de redução do tamanho do Estado.
 No início do Século XXI, é proposta uma mudança no foco da análise³, 

²  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. Boitempo Editorial, 2015. 
³  DETTER, Dag; FÖLSTER, Stefan. The public wealth of nations: how management of public assets can 
boost or bust economic growth. Springer, 2016.
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afastando (ou suspendendo) o debate sobre a existência de uma primazia, a priori, 
seja do setor público sobre o privado ou vice-versa. De fato, a discussão deve sair da 
“propriedade” e ser direcionada para o “retorno” que, em linhas gerais, só atingirá níveis 
desejáveis se profissionalização, qualidade da governança e transparência forem ele-
mentos essenciais para a gestão dos ativos públicos. 

3. A RELEVÂNCIA DOS ATIVOS PÚBLICOS

Corre et al (2018) argumentam que o volume de ativos comerciais públicos é extrema-
mente significativo quando comparado com outros ativos ou com a dívida pública. Na 
Figura 2, retirada do trabalho dos autores, percebe-se que a Administração Pública, 
em nível global, detém o maior volume de ativos. A figura evidencia também que os 
ativos superam a dívida pública global em 34%.

Figura 2 – Ativos segmentados por origem

 A Figura 3, também retirada de Corre et al (2018), compara ativos públicos 
e dívida pública, demonstrando que o valor dos ativos, em geral, supera o valor da 
dívida pública. Detter e Fölster (2016) realizaram um simples exercício numérico e 
verificaram que nos Estados Unidos, um incremento de 1% no rendimento sobre os 
ativos públicos permitiria a redução de 4% dos impostos.
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Figura 3 – Ativos públicos e dívida público em países selecionados

 Uma possível indagação é se os cenários no Brasil e no Ceará são similares aos 
detectados na literatura que utiliza dados internacionais. Uma grande dificuldade é 
a inexistência e inconsistência de dados relativos aos ativos. A própria definição de 
ativo público comercial não está presente na contabilidade do setor público. O ativo 
público comercial tem como característica a possibilidade de gerar retorno. O descarte 
de alguns ativos como, por exemplo, imóveis em uso não é imediato, já que usos alter-
nativos podem ser avaliados. De sorte, que diferentemente dos demais indicadores 
de finanças públicas, a quantidade de informações quanto aos ativos é pequena e de 
qualidade precária.
 Realizada a ressalva quanto a qualidade da informação, é possível investigar 
nos dados contábeis das esferas de governo o volume de seus ativos. As Figura 4 e 5 
mostram a composição Ativo Patrimonial registrado no Balanço Patrimonial Conso-
lidado do Estado do Ceará no exercício de 2021. A Figura 6, para fins de verificação da 
representatividade nas contas públicas, apresenta os componentes do ativo não-circu-
lante como percentual da receita tributária estadual. Em outra vertente de análise, A 
Figura 7 compara o valor do ativo não-circulante com a dívida consolidada do Estado, 
indicando que os ativos superam o montante da dívida em 2,26 vezes.
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Figura 4 – Estado do Ceará: Composição do Ativo Patrimonial (2021)

Figura 5 – Estado do Ceará: Composição do Ativo Não-Circulante (2021)



Panorama Fiscal | v. 50 - 2022

90 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 50, Abr | Mai 2022

Figura 6 – Estado do Ceará: Composição do Ativo Não-Circulante (2021)

Figura 7 – Estado do Ceará: Ativo Não-Circulante e Dívida Consolidada (2021)

 Um importante ativo do Estado do Ceará são suas participações societárias 
que somadas chegam a R$ 4.8 bilhões, gerando um volume de dividendos de R$ 78,9 
milhões e apurando lucros da ordem de R$ 160,1 milhões. A Figura 8 indica a partici-
pação de cada empresa no lucro total, enquanto a Figura 9 exibe o patrimônio líquido 
de cada empresa.
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Figura 8 – Estado do Ceará: Resultado das Empresas Estatais (2021)

Figura 9 – Estado do Ceará: Patrimônio Líquido das Empresas Estatais (2021)

 A inspeção nas figuras desta seção mostra que os ativos do Estado do Ceará, 
mesmo com todas as restrições em relação à qualidade dos dados, são extremamente 
relevantes. Desta forma, os retornos já existentes e potenciais devem ser monitorados 
com precisão, sendo necessária a introdução de um novo vetor na gestão pública do 
Estado. Um exercício numérico, similar ao executado por Detter e Fölster (2016), aponta 
que o incremento de um ponto percentual sobre rendimento dos ativos imobiliários 
e das participações societárias do Estado do Ceará, permitiria a redução de 1,6% dos 
impostos estaduais.
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4. A GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ E A 
GESTÃO DE ATIVOS PÚBLICOS

O Estado do Ceará foi um dos pioneiros no Brasil em estabelecer políticas públicas 
intransigentes na observância do equilíbrio fiscal. Este comportamento recorrente há 
mais de três décadas propiciou saltos significativos no desenvolvimento institucional 
do Estado que cresce economicamente acima da média nacional, conseguindo ainda, 
caracterizar o crescimento como pró-pobre. A Figura 10 exibe a participação do PIB 
cearense no PIB nacional no período de 1987 a 2019, indicando uma tendência con-
sistente de incremento da relevância da economia local. Além disso, notáveis avanços 
sociais estão presentes em várias áreas, com maior destaque, para os resultados edu-
cacionais que registram desempenho superior ao dos estados mais ricos da Federação. 
Destaca-se ainda, o recorde sucessivo de volume de investimentos públicos registrados 
nos últimos anos.

Figura 10 – Estado do Ceará: Participação no PIB do Brasil (1987 – 2019)

 Evidentemente, todos os ganhos consignados pelo Ceará possuem como pilar a 
busca permanente por equilíbrio fiscal nos governos que se sucederam nas últimas três 
décadas. No decorrer do processo de construção da estrutura que sustenta o constante 
equilíbrio fiscal cearense, foram profissionalizadas as três relevantes e complementares 
áreas de atuação governamental. Inicialmente, construiu-se uma sólida política de 
planejamento orçamentário focada no médio e curto prazo. Em seguida, estendeu-se 
o planejamento governamental para o longo prazo com a elaboração do Plano Ceará 
2050. Por último, o planejamento estratégico de longo prazo transformou-se em uma 
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política de Estado e inserido na Constituição Estadual. 
 A segunda área que sofreu forte profissionalização na execução de suas polí-
ticas públicas foi a gestão tributária que conseguiu realizar saltos de produtividade 
substanciais. Garantiu-se assim, os recursos necessários para os recordes sucessivos 
de investimento público no Ceará. Associada à gestão tributária, a gestão do tesouro 
estadual também avançou, de forma extremamente profissionalizada, zelando pela 
guarda e aplicação dos recursos arrecadados diretamente ou obtidos por meio de 
transferências ou operações de crédito. Resumindo, eficiência no planejamento, na 
gestão tributária e na gestão do tesouro são os suportes do equilíbrio fiscal, e por 
consequência, do elevado nível de investimento público e do resultado alcançado nas 
áreas sociais.
 De certa forma, todos os entes federados registraram avanços nessas áreas, 
mas a velocidade da profissionalização desses setores e a resiliência no respeito às 
políticas que dão sustentação ao equilíbrio fiscal destacam o Ceará.
 Em 2008, com a edição da Lei nº 16.698, que autorizou a criação da Companhia 
de Participação e Gestão de Ativos do Ceará – CearaPar, o Ceará inicia a cobertura de 
uma lacuna na condução das finanças públicas, buscando profissionalizar mais uma 
área de atuação, a gestão de ativos públicos. 
 Assim, com a criação da CearaPar, a gestão de ativos públicos, ganha um novo 
patamar no Ceará, fechando um ciclo indutor na geração de riqueza pública e privada. 
Sem muita relevância no Brasil, a exploração dos ativos públicos para geração de receita 
é uma realidade na Europa e na Ásia. A Figura 11 mostra as iniciativas similares no 
mundo, enquanto a Figura 12 exibe as empresas gestoras de ativos públicos nacionais 
com certa similaridade a CearaPar.

Figura 11 – Experiências Internacionais de Gestão de Ativos Públicos
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Figura 12 – Experiências de Gestão de Ativos Públicos no Brasil

 Por determinação legal, a CearaPar tem seu foco em três tipos de ativos. Pri-
meiro, os ativos econômicos, ou seja, as participações societárias do Estado do Ceará 
em empresas. Investigar a possibilidade de incrementar o retorno desses ativos é 
uma das missões da CearaPar. Ressalte-se que as empresas estatais não dependentes, 
possuem autonomia e orçamentos próprios, com resultados operacionais relevantes 
tanto do ponto de vista da consecução das políticas públicas a que se destinam, quanto 
do retorno financeiro por meio do desempenho de sua precípua função pública ou 
de mercado. Tendo como elemento para aferição o patrimônio líquido, o somatório 
das participações societárias pertencentes ao Ceará é equivalente ao 3º maior grupo 
econômico estabelecido no Estado e com ações negociadas na B3 (Brasil Bolsa Balcão). 
 O segundo tipo de ativo são os ativos imobiliários que possuem parte sig-
nificativa não avaliada e sem título de propriedade regularizado. Por fim, temos os 
ativos financeiros, créditos consolidados que o Estado tem a receber, notadamente 
os créditos parcelados da dívida ativa estadual. 
 Rentabilizar ou melhorar o retorno desses três tipos de ativos é a missão da 
nova empresa estatal cearense. A Companhia de Participação e Gestão de Ativos do 
Ceará - CearaPar, vinculada funcionalmente, à Secretaria da Fazenda, é uma pessoa 
jurídica de direito privado constituída como Sociedade de Economia Mista na forma 
de sociedade anônima, nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
e da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 
 Em 15 de setembro de 2021, a Lei de criação foi regulamentada pelo Decreto 
nº 34.238/2021, sendo a empresa registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará em 
28 de outubro de 2021. Nesta data, o Estado do Ceará passou a possuir uma gestora 
de ativos que se debruçará sobre todas as possibilidades de geração de receita com a 
exploração dos ativos públicos estaduais. Por determinação legal, todos os resultados 
obtidos pela empresa deverão ser revertidos para a cobertura do déficit da previdên-
cia estadual. Em 2022, a empresa inicia os estudos para viabilizar melhores retornos 
financeiros e sociais sobre os ativos públicos dos cearenses. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresentou as linhas gerais de construção de uma gestão pública 
moderna, identificando atividades chaves da Administração Pública como alicerces 
de toda a atividade finalística estatal. Assim, a adoção de boa governança, profissio-
nalismo e transparência nas atividades de planejamento, administração tributária e 
administração do tesouro são precursores necessários para que as políticas públicas 
atinjam seu objetivo e incrementem o bem-estar do cidadão.
 A partir da década de 2010, a gestão de ativos públicos agrega-se a essas três 
áreas chaves. A negligência da administração pública em relação ao seu patrimônio 
não tem por causa a irrelevância dos valores envolvidos, já que o Poder Público, em 
escala mundial, é o detentor da maior riqueza. Essa relevância também está presente 
no Brasil e especificamente no Ceará, conforme demonstrado neste artigo. 
 O Ceará, nas últimas décadas, foi exemplo de políticas públicas exitosas. Ado-
tou uma política de Estado na qual o equilíbrio fiscal é premissa inicial e condição 
sempre necessária. Continuando com seu ciclo inovador, o Ceará começa, em 2021, a dar 
atenção a gestão de seus ativos, constituindo a CearaPar, empresa estatal responsável 
pela gestão dos ativos públicos cearense. Espera-se que a iniciativa permita a geração 
de receitas adicionais e contribua para o desenvolvimento do Estado.
 Trabalhos futuros podem realizar uma análise seccional, verificando o retorno 
dos ativos e a existência de processo de gestão nas unidades federadas. Além disso, 
metodologias, mesmo que probabilísticas, podem ser construídas objetivando segre-
gar os ativos públicos, identificando aqueles que se classificam como ativos públicos 
comerciais.
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