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RESUMO 

 

Esta tese teve o objetivo de analisar a contribuição do fundo público, o qual se expressou 

comparativamente no orçamento programático ou a execução desse no Rio Grande do Norte 

(RN), a partir da dotação em termos de capital ou despesas sociais, enquadrando 

institucionalmente o estudo no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), entre os anos 2004 a 2015. Assim, o problema 

central da pesquisa ressaltou: o fundo público no RN, manifestado na programação e a 

execução orçamentárias, admitiu diferenças em termos da dotação na forma de capital e 

despesa sociais, no último trio de ciclos do PPA? A hipótese da tese sustentou que o 

orçamento potiguar explicitou diferenças entre a programação e execução, mais precisamente 

na maior dotação em termos de capital diante das despesas sociais, especialmente no que 

tange ao consumo social. Utilizou-se na pesquisa, a rigor, a dialética como método de análise, 

fazendo uso de uma revisão de literatura ligada à ciência política e teoria econômica, além das 

estatísticas descritivas para medir o comportamento das rubricas observadas. Finalmente, 

houve uma compreensão conceitual na qual a política social se expressou, principalmente, 

como consumo e despesas sociais, bem como se constatou ser o RN um estado 

economicamente periférico e passível das influências monetárias nacionalmente, portanto, 

com reduzido desenvolvimento, tendo nos investimentos sociais, uma prerrogativa pouco 

explorada conceitualmente nesta tese. 

 

Palavras-chave: Fundo Público; Capital e Despesas Sociais; Método dialético; Rio Grande do 

Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze the contribution of public fund, which if expressed comparatively 

programmatic budget or implementation this in Rio Grande do Norte (RN), from the capital 

allocation or social expenditure, by framing the study in institutionally multiannual plan 

(PPA), budget guidelines law (LDO) and Annual Budget Law (LOA), between the years 2004 

to 2015. Thus, the central problem of research pointed out: the public fund in the RN, 

manifested in the programming and implementation budget, admitted differences in terms of 

the appropriation in the form of capital and social spending in the last three cycles of the 

PPA? The thesis argued that the budget potiguar explained differences between programming 

and implementation, more precisely in greater capital allocation on social expenditure, 

especially with regard to the social consumption. It was used in the research, the dialectic as a 

method of analysis, making use of a review of the literature related to political science and 

economic theory, in addition to the descriptive statistics to measure the behavior of the items 

observed. Finally, it was achieved that there was a conceptual understanding in which social 

policy expressed as consumption and social expenditure, as well as it turned out to be the RN 

a economically peripheral State and therefore with reduced development, having social 

investments, a prerogative little explored conceptually this thesis. 

 

Keywords: Public Fund; Social Capital and Spend; Dialectical method; Rio Grande do Norte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das discussões empreendidas na academia e que se revelam controversa trata do 

papel do Estado e o restante da sociedade, bem como da economia, de maneira a suscitar 

inúmeras teorias defensoras ou opositoras a sua presença efetiva, tendo em vista, 

fundamentalmente, qual relação pode ser estabelecida pela via estatal diante dos demais atores 

sociais, reservando às compreensões inclinadas a sua participação e construindo mecanismos 

capazes de produzir o chamado bem-estar (AFONSO, 2003; CONDÉ, 2004). 

Essa finalidade antes apontada, na qual os mercados por suas próprias forças não 

conseguem conduzir a um patamar em que todos encontrem satisfação plena no plano social e 

econômico, a atuação do Estado redefine, pelo menos em parte, as relações entre os 

indivíduos, já que formula políticas capazes de atender as inúmeras demandas originárias de 

setores da sociedade, aspecto não vislumbrado no âmbito do mercado. 

Embora a questão econômica ganhe sempre um destaque especial, existe um fator que 

tende a ser ainda mais relevante, a saber: o ambiente político. Assim, faz-se necessário 

conceituar o que significa Estado, conforme Poulantzas (1980), o qual entende ser esse um 

Aparelho de Estado capaz de envolver partes constitutivas, a exemplo do Governo 

(executivo), legislativo, judiciário, polícia, dentre outros, além do exercício do poder. 

Os argumentos anteriores escondem um vasto debate no campo acadêmico, quer dizer, 

Carnoy (1988) se debruça sobre diversas teorias políticas do Estado capitalista, visitando 

algumas das mais importantes escolas do pensamento das ciências sociais, cujo objetivo 

perpassa pela apresentação das várias formas de interpretação do conceito, permitindo aferir 

que tal contorno reúne traços de relevo ao estudo. 

Claramente, esta tese não se propõe a realizar, exclusivamente, uma recuperação 

teórica sobre o que é Estado capitalista, todavia, toma-se essa concepção e passa-se a aplicá-la 

no objeto do presente estudo, o qual, posteriormente, vai ser adequadamente apresentado. 

Antes, porém, torna-se crucial atestar que a ideia de Poulantzas (1980) sobre o Estado é que 

se assumirá, principalmente, no trabalho, cuja justificativa decorre da escolha metodológica a 

ser utilizada na investigação. 

Após esses esclarecimentos iniciais, uma questão central procede da forma em que se 

exprime o Estado capitalista, ou seja, como são estabelecidas, similarmente, as relações 

políticas no interior desse. Ressalte-se,na realidade, que há modos de expressar tais contornos 

de acordo com as teorias da economia do setor público, por exemplo, em que se observam 
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construções estatais federativas, ou unitárias, nas quais se verificam oposições estruturais na 

maneira de distribuição do poder político, a partir de Neder (1988) e Borsani (2004). 

Com efeito, uma estrutura federativa, expressão estatal que se assume na tese, haja 

vista, consequentemente, ser o Brasil a Federação considerada na pesquisa, essa admite que 

uma constatação presente na literatura revela que inúmeros grupos com interesses particulares 

disputam o exercício do poder dentro do Estado, sendo no referido ambiente em que as 

decisões políticas se frutificam. 

 

A prática dos partidos, destacados dos contextos sociais vitais, e modernizados do 

ponto de vista organizatório, silencia no tocante a questões fundamentais, a saber: 

quais seriam as determinações estratégicas da própria posição social; quais os 

interesses que daí decorrem; com quem eles podem ser divididos: qual a 

programática de ação estatal que lhes corresponde e contra quem tais interesses 

podem, eventualmente estar dirigidos (OFFE, 1984, p. 301). 

 

Esses comentários admitem uma conotação crucial, ou seja, o exercício do poder 

disputado politicamente alcança sua expressão mais significativa no cenário estatal, o qual 

exprime os interesses particulares também através dos partidos políticos e outros 

agrupamentos, cuja acomodação se dá por meio da interação partidária em atender as 

demandas dos grupos representados no interior do Estado capitalista. Ressalte-se assim, 

igualmente, que além dos partidos, existem outros canais e modalidades de expressão dos 

interesses de grupos, como a própria presença em determinadas áreas ou setores do aparelho 

de Estado, fortalecendo o movimento antes enfatizado. 

Isso posto, um argumento mais adequado se faz fundamental, tomando a apreensão de 

Poulantzas (1980), em que esse observa a extensão do ambiente estatal, reconhecendo que o 

exercício do poder se encontra distribuído entre classes diferentes e diametralmente opostas, 

constituindo a razão pela qual as forças provenientes dos agrupamentos políticos empreendem 

tamanha intervenção nas decisões do Governo. 

Assim, o pano de fundo até então apresentado,a rigor, fornece o contexto político 

capaz de alicerçar os argumentos desenvolvidos no estudo, sendo um deles correspondente ao 

tratamento das relações federativas brasileiras essenciais ao alcance do objeto desta tese, a ser 

explicitado. Logo, saliente-se que uma Federação é composta por unidades que se interagem, 

orientadas constitucionalmente, dentro de planos fiscais específicos. 

Nesse sentido, autores como Batista Junior (1995), Giambiagi (1996), Giambiagi e 

Alem (2001), Rezende (2001), Lopreato (2002), Afonso (2003), Rangel (2003 ) e Mendes 

(2004), para citar apenas uma diminuta parte desses, mostram que uma Federação como é o 
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caso do Brasil,na verdade, distribui via decisões políticas, os recursos provenientes de tributos 

e competências advindas da cobrança de impostos próprios, destinação das receitas ao 

atendimento das várias demandas sociais etc. 

De fato, o antes exposto é emblemático no tocante ao contexto político já enfatizado, 

quer dizer, um Estado capitalista de características federativas reúne contornos de distribuição 

do poder em patamares bastante significativos, pois os interesses particulares não se resumem 

às disputas por maiores contingentes de benefícios dentro de uma esfera de Governo, todavia, 

essa repartição federativa amplia tal cenário. 

Afinal, como uma Federação é regida e de que forma se exprime tais disputas? 

Claramente, uma possível resposta se desenha no amparo institucional decorrente da 

Constituição Federal (que no Brasil vigora a CF de 1988 na atualidade), a qual oferta todos os 

dispositivos legais capazes de orientar a sociedade, não sendo diferente com o plano fiscal, 

em que se estrutura federativamente de um par de maneiras antagônicas, a saber: centralizada 

ou descentralizadamente. 

Esses formatos são definidos constitucionalmente, por exemplo, o Brasil a partir de 

1988 se configura fiscalmente e em termos legais como descentralizado, cuja característica se 

firma em bases menos restritivas, isto é, o Governo Central (União) amplia a autonomia 

destinada às denominadas unidades menores (estados e municípios), permitindo aos últimos, 

uma maior disponibilidade de recursos associada a um contingente mais representativo de 

competências pelo menos no discurso (AFONSO, 2003; RANGEL, 2003). 

Uma ressalva é importante, isto é, North (2001), além de outros autores que partem de 

sua análise, a exemplo de Toyoshima (1999), Conceição (2002), Gala (2003) e Azevedo e 

Shikita (2004), mostram que as instituições (regras) devem orientar e, por conseguinte, 

restringir o comportamento dos agentes, sejam esses privados ou públicos, semelhantemente 

ao objeto desta tese, notando-se ser relevante tais normas , conforme os dispositivos 

provenientes da CF de 1988 e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), discutidas no item 2.2 

do estudo em curso. 

Dito isso, um aspecto relevante perpassa pela compreensão da política econômica e 

social que se revela em um Estado capitalista de cunho federativo, de maneira que as decisões 

quanto às medidas tendem a ser construídas politicamente, cujo exemplo decorre da chamada 

política monetária influenciadora das demais,segundo se observa em Brunhoff (1985), 

Belluzo (1995), Fiocca (2000), Wray (2003), Silva et al. (2013) e Nassif (2015). 

Com efeito, os elementos antes mencionados podem ser melhor esmiuçados, quer 

dizer, a moeda assume um papel central no capitalismo, sendo um ponto crucial para a 
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sustentação do sistema, tendo em vista,na verdade, a construção histórica de uma moeda que 

tenha a mera função de troca, passando a exprimir novas facetas, a exemplo da ideia de 

reserva de valor
1
, conforme Silva (1999) e Carvalho et al. (2007). 

 

[...] a conversão dos metais preciosos em moedas marcadas com sinais que 

permitem identificar sua proveniência e sua capacidade aquisitiva foram resultado 

de conflitos entre reis, senhores, comerciantes, sendo a soberania monetária um dos 

atributos do poder. A moeda do capitalismo herdou inevitavelmente isto [...] 

(BRUNHOFF, 1985, p. 36). 

 

A autora traz uma questão fundamental no sistema capitalista, quer dizer, a moeda 

(equivalente geral) exerce um papel singular ligado ao desenvolvimento da economia e, 

portanto, da própria sociedade. Nesse sentido, saliente-se que a moeda não conserva apenas 

características simples de ser um meio de troca, a exemplo do circuito M - D - M (mercadoria, 

dinheiro e mercadoria), o qual foi desenvolvido por Karl Marx (BRUNHOFF, 1985). 

Acrescente-se a isso,ainda com base na autora mencionada, outro atributo fundamental 

postulado por Marx, o qual consiste no desenvolvimento do circuito D-M-D/ (dinheiro 

mercadoria mais dinheiro), de maneira que a quantia posta na circulação pelo capitalista é 

resgatada com incrementos após esse processo, permitindo assim, a explicação do movimento 

em curso sobre a moeda e o lançamento das bases para o que exprime a seguir. 

Em comunhão com os argumentos anteriores, a moeda ganha uma conotação bastante 

peculiar na economia capitalista, isto é, essa passa a ser um ativo no qual os atores disputam 

sua posse, assumindo o caráter de reserva de valor, cujo elemento capaz de estimular ou 

desestimular sua retenção trata da chamada taxa de juros (KEYNES, 1985). 

O autor,na realidade, reconhece que a economia capitalista pode ser compreendida 

como sendo monetizada de produção, ou seja, as relações produtivas se estabelecem 

paralelamente ao contexto monetário, implicando aos agentes econômicos a escolha pela 

posse da moeda ou de um ativo produtivo. Entretanto, há um conceito relevante que é capaz 

de explicar tal aspecto, a saber: a eficiência marginal do capital (aspecto a ser explorado no 

capítulo 3 desta tese). 

Contudo, uma ressalva se faz necessária, isto é, a moeda não é simplesmente o papel 

utilizado nas transações de troca, porém, essa se exprime nas diversas modalidades de ativos 

financeiros, os quais atendem a inúmeros formatos exigidos pelo comportamento da demanda 

                                                           
1
Significa que a moeda passa a ser ativo demandável pelos agentes econômicos, de acordo com suas 

preferências. 
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por moeda, por exemplo, os agentes podem optar pelos títulos públicos ou privados, de renda 

fixa ou variável, dentre outros,de acordo com Belluzo (1995) e Carvalho et al. (2007). 

Em suma, reconhecer a moeda no sistema capitalista requer articulá-la com o cenário 

político, em outras palavras, o Estado capitalista determina o modo pelo qual o equivalente 

geral deve se expressar, seja mais abundante ou restritivamente, o fato é que a autoridade 

monetária decide a magnitude das taxas de juros básicas da economia, a partir dos interesses 

pertencentes ao capital presente no exercício do poder, segundo Silva et al. (2013). 

Os aspectos antes enfatizados revelam,na verdade, um pouco do que o equivalente 

geral pode mostrar em uma sociedade capitalista, as relações estabelecidas entre o plano 

monetário e as questões políticas, refletindo no campo das finanças e políticas públicas, além 

das respectivas expressões presentes no plano federativo. Dessa forma, qual a vinculação do 

ambiente político estatal capitalista, a moeda e as contas governamentais orientadas 

institucionalmente, a partir da CF de 1988? 

Nessas circunstâncias, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca das 

finanças e sua articulação com as políticas públicas em torno do Estado capitalista, em um 

contexto federativo como é o Brasil, isto é, uma Federação instituída constitucionalmente 

estabelece relações mais ou menos descentralizadas em termos formais segundo expresso 

anteriormente, cujo aspecto de relevo trata da constituição do chamado fundo público, 

conceito central no estudo e que assume um papel importante nas unidades federadas,a 

exemplo dos estados do país, a partir das evidências de Oliveira (1988) e Salvador (2008). 

Com efeito, o fundo público é construído pela reunião dos diferentes tipos de impostos 

recolhidos nos distintos entes federativos, fazendo parte das maiores competências 

estabelecidas a esses via descentralização fiscal, tendo em vista, especialmente, o 

financiamento das despesas atribuídas às unidades federativas integralmente, em que uma 

eventual característica pode ser a destinação específica para cada tipo de fundo em termos de 

sua função financiadora dos diferentes gastos públicos. 

Some-se a isso, necessariamente, alguns exemplos de fundo público apontados por 

Giambiagi e Alem (2001) e Savian e Bezerra (2013), os quais,respectivamente, recordam dos 

Fundos de Participação de Estados e Municípios (FPE e FPM), cuja preocupação é garantir 

melhores condições fiscais para os entes subnacionais brasileiros; outro fundo interessante 

trata do atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), que oferta contornos mais amplos em termos de recursos para o ensino 

básico, mostrando um pouco do significado desse conceito central a esta pesquisa. 
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Embora o fundo público se enquadre neste plano, um ponto significativo está 

relacionado com a composição do fundo em nível estadual ou municipal, pois no caso do 

Brasil, seus estados e municípios arrecadam de modo próprio representativamente menos do 

que recebem via transferências intergovernamentais, cuja razão decorre da tendencial baixa 

capacidade alocativa em tributar localmente, devido ao diminuto dinamismo econômico, de 

acordo com os resultados empíricos alcançados por Silva Filho et al. (2010; 2011). 

De fato, a ressalva feita por Oliveira (1988) converge com os resultados apresentados 

pelos autores supracitados, em que chama atenção para o comportamento do denominado 

Estado providência, ou seja, o governo faz uso de seus recursos formadores do fundo público 

e financia as diversas dimensões econômicas e sociais, dentro de uma ordenação orçamentária 

politicamente concebida. 

Nesse sentido, orçamentariamente se considerando esta discussão, alguns pontos 

necessitam ser melhor explicitados, quer dizer, o fundo público deve se destinar aos diferentes 

âmbitos da sociedade, financiando o pagamento de salários aos funcionários públicos 

(efetivos ou comissionados), despesas com as funções que lhes são delegadas 

federativamente, gastos com investimentos, dentre outros. 

Portanto, esta discussão prever como conceito chave sobre o fundo público a 

interpretação de Oliveira (1988), isto é, tal abordagem deve estar aderente ao método de 

análise aqui considerado e mais a frente apontado, cuja ênfase perpassa pela compatibilidade 

dessa percepção com a compreensão de O`Connor (1977), pois a leitura dos autores 

mencionados traduz a maneira pela qual o conceito de fundo público pode convergir ao 

esperado no estudo, ou seja, a orientação do fundo público como essência manifesta no 

orçamento estadual potiguar. 

Partindo dessa ideia, a literatura fornece aspectos teóricos e metodológicos para que se 

estabeleça determinadas análises sobre o orçamento de quaisquer ente federativo, tomando 

como referência, o perfil das despesas públicas, ou seja, no caso de mais representativa 

dotação orçamentária em termos do chamado capital social (composto pelo investimento e 

consumo sociais) e as despesas sociais, respectivamente, inclinados às políticas de 

acumulação (valorização do capital ou redução no custo de produção da força de trabalho) e 

legitimação (reprodução social),na leitura de O`Connor (1977), fornecem elementos 

importantes passíveis de exploração no estudo. 

De modo mais específico, os conceitos explicitados por O`Connor (1977), via de 

regra, relacionam-se com diferentes modalidades de dispêndios públicos, de um lado, o 

Governo gasta em favorecimento do capital social (políticas de acumulação) através dos 
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investimentos (industrializantes) ou com o consumo beneficiador da classe dominante em 

linhas gerais (atividades não industriais, podendo até mesmo se considerar uma política 

social); de outro lado, as despesas sociais, na verdade, vinculam-se com aplicações de 

recursos nas áreas da assistência social e repressão (políticas de legitimação). 

Assim, uma questão preponderante na tese procede da utilização do método de análise, 

o qual se desenha aqui no materialista histórico e dialético, conforme utilizou O`Connor 

(1977) para a economia dos Estados Unidos da América e aplicaram no Brasil, ainda que no 

período militar, Afonso e Souza (1977). Entretanto, qual é a finalidade em usar o método 

dialético no estudo? 

Claramente, o método de análise que se pode mais adequadamente compreender as 

questões aqui suscitadas, encontra-se, para além de Marx e Engels, especialmente, presente 

nos trabalhos de Sweezy (1973), Mandel (1985) e Rosdolsky (2001). A razão a adoção do 

método supracitado decorre das características do objeto de estudo, o qual vai ser melhor 

explicitado adiante, porém, entende-se que o financiamento das políticas sociais está firmado 

em bases assimétricas em torno das classes, a exemplo dos interesses distintos do capital e da 

força de trabalho, fato a ser explorado no estudo. 

Outro aspecto passível de discussão na tese decorre da ideia de política social, a qual é 

empreendida pelo Governo, na tentativa de ofertar bens e / ou serviços públicos que devem 

satisfazer as demandas sociais. Logo, Brunhoff (1985) ressalta que políticas sociais dizem 

respeito àquelas relativas ao esforço por gerar emprego e renda, possibilitando o alcance de 

todos os atores a vivenciar o consumo, ou em termos mais marxistas, a chamada reprodução 

social, sendo tal ação governamental voltada aos menos contemplados e, portanto, remetida à 

força de trabalho. 

A autora possibilita compreender que o Estado, que se exprime no Governo, conforme 

a ideia de aparelho estatal de Poulantzas (1980), deve realizar gastos capazes de implicar na 

dinamização econômica, em concordância com os princípios teóricos da demanda efetiva 

apresentados por Keynes (1985), no qual a intervenção governamental assume um papel 

central na economia capitalista. 

Saliente-se, por seu turno, a compreensão conceitual de Offe (1990) acerca da política 

social, quer dizer, há um par de tipos de proletários, um deles denominados ativos e outros 

passivos, em que os primeiros fazem parte da força de trabalho produtiva como consequência 

das ações governamentais, reservando aos segundos, a ausência da produtividade pelo simples 

fato de se encontrarem fora do mercado de trabalho. 
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Essa explicitação, a rigor, assume um papel capaz de problematizar o conceito de 

Brunhoff (1985), pois as políticas governamentais não exercem uma relação direta e integral 

com a aumento na apropriação capitalista da massa de mais-valia retirada da força de 

trabalho, mostrando que há relativizações importantes a serem observadas na aplicação 

conceitual aqui realizada. 

Acrescente-se a isso, na verdade, a interpretação de política social proposta por 

Poulantzas (1980), a qual, na verdade, tem reforçada sua compreensão nos trabalhos de 

Codato (2008) e Neves e Pronko (2010), em que o Estado capitalista exibe o seu caráter 

relacional, cuja explicitação decorre da possibilidade desse condensar forças antagônicas no 

seu interior, ainda que a classe dominante exerça representativa influência sobre o seguimento 

estatal, esse é autonomamente relativo e formula políticas sociais, na tentativa de harmonizar 

a sociedade e favorecer os membros da classe dominada. 

Partindo desse entendimento, Soares (1995) analisa a chamada desregulamentação dos 

mercados em escala global, no sentido do advento ideológico do neoliberalismo expandido no 

final dos anos 1970 e início dos anos 1980, em que os Estados nacionais perdem 

paulatinamente força na gestão da economia capitalista, reservando ao mercado, uma nova 

postura de dominação econômica. 

A autora em tela reconhece, no entanto, que essa atual característica capitalista é mais 

contundente nas regiões do globo compreendidas como periféricas, pois o centro da economia 

mundial, leia-se Estados Unidos da América e Japão, os principais países da zona do Euro, 

além das novas forças emergentes no mundo, mais precisamente, exercem influências 

políticas muito mais pronunciadas quando comparada a periferia, a exemplo da América 

Latina. 

Soares (1995) ainda considera que as políticas sociais latino-americanas, 

especialmente, precarizam-se no contexto de liberalização dos mercados mundialmente, 

perdendo sua reduzida característica universalista e passando, tendencialmente, a um perfil 

mais focalizado, cuja consequência respinga no Brasil, por se tratar de um Estado nacional 

que vivencia as mesmas questões da América Latina. 

 

[...] é preciso considerar que temos deficiências estruturais acumuladas nas áreas 

consagradas nos paradigmas clássicos de Estado do Bem-estar: saúde pública, 

educação, previdência social, assistência social, seguro desemprego e demais 

programas de proteção e qualificação do trabalhador desempregado. Em um país que 

apresenta níveis tão elevados de desigualdade e destituição, a superação desses 

problemas requer necessariamente a intervenção do Estado por meio de políticas 

públicas de natureza universal (FAGNANI, 2005, p. 12). 
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Assim, o autor desenvolve uma análise sobre a política social brasileira, recuperando o 

período de 1964 a 2002, em que o país vivenciou assimetrias políticas e econômicas bastante 

representativas, isto é, os anos militares e a posterior retomada democrática, além do drama 

hiper-inflacionário sucedido pela estabilização econômica, mostrando os avanços que a 

literatura empreendeu no desenvolvimento da temática da política social, expressando tal 

conceito no que se assistiu no Brasil nos anos por ele estudados. 

Souza (2012), por sua vez, realiza uma pesquisa empírica de grandes proporções em 

determinados municípios nordestinos, constatando que políticas de transferência de renda 

assumem um ponto primordial no combate a pobreza, pois amplia as possibilidades de 

inserção da força de trabalho no âmbito mercantil, suscitando uma compreensão na qual a 

política social deve ser dedicada, mais precisamente, na geração de emprego e renda, 

convergindo com Brunhoff (1985), com a ressalva de Offe (1990). 

Nesse sentido, o Governo, particularmente a gestão do Partido dos Trabalhadores (PT) 

em nível nacional, utilizando-se do Programa Bolsa Família, desenvolve políticas 

supostamente mais abrangentes de acordo com Souza (2012), e, portanto, consistentes com o 

problema da desigualdade apontada por Soares (1995) em áreas periféricas. Entretanto, 

reconhece-se que o Bolsa Família é um programa focalizado, sustentando um importante 

debate presente na literatura das políticas sociais. 

Finalmente, Offe (1975) aponta a existência de um par de políticas, ou seja, as 

chamadas políticas alocativas e produtivas. As primeiras, por seu turno, correspondem a uma 

forma de intervenção estatal na qual o Estado capitalista exerce sua autoridade na 

determinação das hierarquias no campo econômico ou social, cujos mecanismos decorrem de 

normas legais, filiações partidárias, etc. 

Assim, as políticas alocativas procuram alocar recursos dos enfatizados campos 

econômicos e / ou sociais para atender os interesses de grupos, por exemplo, a determinação 

de contribuições sociais sobre movimentação financeira para o financiamento de gastos em 

áreas estratégicas, cuja institucionalização parte de normas legais determinadas pelo Estado e 

beneficiadoras de parcelas específicas do conjunto da sociedade. 

Já as segundas, isto é, as políticas produtivas, que são apresentadas por Offe (1975), de 

maneira que se trata de uma modalidade de política capaz de suprir insuficiências de mercado 

no tocante aos inputs necessários à produção capitalista. Essas são diferentes das políticas 

alocativas firmadas em contornos normativos, reservando para as produtivas,o desenho da 

intervenção do setor público na atividade econômica. 
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Dito isso, Baer (2002) e Carneiro (2002), dentre outros, permitem compreender a 

adoção de políticas produtivas na economia brasileira, isto é, especialmente a partir dos anos 

1930, o país passa a vivenciar um período de mudanças em sua estrutura produtiva, 

assumindo uma face industrializante (investimento social), cujo mentor desse processo se 

configura no Estado (precisamente o Governo), o qual atua na atividade econômica, tentando 

favorecer o capital e criar um ambiente considerado mais desenvolvido economicamente. 

Portanto, as políticas alocativas e produtivas podem ser incrementadas ao contexto 

vinculado ao capital e despesas sociais explicitados por O`Connor (1977), em que na leitura 

de Souza (2010) significa a possibilidade de reunir tais modalidades de atuação do Estado 

capitalista, tornando importantes esses elementos para o desenvolvimento da pesquisa, pois se 

relacionam com traços do que se assiste nas unidades de uma Federação como é o caso do 

Brasil. 

Após esta discussão inicial, faz-se necessário delimitar o objeto de estudo ao qual se 

propõe a examinar esta tese. Assim, pretende-se realizar uma análise sobre o financiamento da 

política social desenvolvida no estado do Rio Grande do Norte por meio do conceito de fundo 

público expresso no orçamento estadual potiguar na sua forma programática ou execução, 

tendo no Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) as principais fontes específicas de recursos do ente em 

discussão, entre os anos contemplados pelo Plano Plurianual(PPA) de 2004/2007, 2008/2011 

e 2012/2015. 

Outro aspecto de relevo decorre da chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a 

qual diz respeito às diretrizes e metas estabelecidas para a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual (LOA) de quaisquer ente público, seja a União, estados e Distrito Federal e os 

municípios, não sendo diferente com o RN, fundamentando, por seu turno, o modo pelo qual 

o orçamento deve ser constituído institucionalmente, a partir da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (NASCIMENTO E DEBUS, 2002; LUQUE E SILVA, 2004). 

De fato, essa construção perpassa pelo fio condutor teórico e metodológico antes 

apresentado em linhas gerais, isto é, a intenção trata de examinar as inclinações 

orçamentárias, no sentido da dotação em termos de capital e despesa sociais, segundo 

O`Connor (1977), cuja preocupação corresponde à tentativa de observar a natureza das 

rubricas potiguares, sejam com o fortalecimento capitalista via investimentos ou consumo 

sociais ou da força de trabalho pelas despesas com assistência social ou repreção (adaptada no 

RN para a rubrica vinculada à segurança pública). 
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Acrescente-se a isso, necessariamente, um aspecto fundamental, quer dizer, o estado 

do RN pertence a Federação brasileira, a qual desde a promulgação da CF de 1988 

experimenta uma autonomia relativa
2
 diante da União, ainda que bastante restrita e 

influenciada pelo plano nacional, cujas possibilidades de desenvolvimento de políticas 

públicas é representativa, tendo em vista,fundamentalmente, a existência de um orçamento 

administrado pelo gestor estadual. 

Outro aspecto importante decorre da elaboração orçamentária, ou seja, as forças 

políticas partidariamente, ou mesmo expressa em grupos de interesses suprapartidários, 

podem exercer influências consideráveis no incremento de mais recursos para o 

financiamento de políticas sociais ou daquelas convergentes, diretamente e explicitamente, 

com o capital representado no interior do aparelho estatal potiguar. 

Afinal, o orçamento executado, que é contabilizado no Balanço Orçamentário (BO), 

sustentado institucionalmente pelo PPA, LDO e LOA, fornece os elementos cruciais ao 

desenvolvimento da análise. Entretanto, ressalta-se a presença da política monetária 

formulada nacionalmente, a qual se acomoda aos movimentos em escala global, repercutindo, 

tendencialmente, nas finanças e políticas públicas estaduais potiguares, por exemplo, sendo 

relevante considerar tal fator fruto de decisões políticas e que exprime concepções não 

desprezíveis. 

Em suma, a LRF, na condição de uma instituição poderosa na gestão das contas 

públicas brasileiras, propõe alguns instrumentos fundamentais ao considerado adequado 

funcionamento institucional da norma enfatizada, conforme já explicitado, o Plano Plurianual, 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Esses constituem um 

importante conjunto de elementos normativos capazes de orientar e tornar mais eficiente a 

gestão pública, elementos a serem discutidos nos próximos capítulos da tese. 

Uma vez delimitada a temática proposta nesta pesquisa, torna-se importante revelar o 

problema central do estudo. Assim, indaga-se:o fundo público no RN, a partir do orçamento 

programático frente à execução desse, admite diferenças em termos da dotação na forma de 

capital social ou despesa social, ao longo do último trio de ciclos do PPA potiguar? 

O questionamento prévio remete a necessidade de uma operacionalização, em que o 

fundo público deve se expressar nos orçamentos programático e sua execução, 

comparativamente, cujos mecanismos institucionais decorrentes da LRF Plano Plurianual e 

Lei de Diretrizes Orçamentárias, via de regra, criam o ambiente normativo capaz de fornecer 

                                                           
2
Esse termo não se relaciona com o conceito desenvolvido por Poulantzas (1977). 
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as condições de programação do orçamento através da Lei Orçamentária Anual e a execução 

por meio do Balanço Orçamentário. 

Acrescente-se a isso, por sua vez, a existência de fatores que repercutem no antes 

exposto, isto é, o campo monetário do país determinante, ao menos na leitura desta tese, sobre 

o fundo público manifesto no orçamento estadual, o qual diferencia as dotações vinculadas ao 

capital social (expresso nos investimentos ou consumo sociais) e despesa social, nos termos 

de O`Connor (1977), explicitando as nuances constantes nas pretensões da investigação aqui 

suscitada. 

Com efeito, a hipótese central e ampla da tese sustenta que o fundo público expresso 

no orçamento potiguar, a rigor, explicita maior dedicação aos itens ligados ao capital em 

detrimento às despesas sociais, cuja particularidade corresponde ao consumo social como 

aspecto mais representativo, no contexto da acumulação capitalista, a partir de uma diferença 

de classes, enquadrando como economicamente pequeno, o Rio Grande do Norte. 

De maneira mais clara, o fundo público expresso orçamentariamente, em termos 

operacionais, pode ser medido através da distinção dos recursos potiguares, especialmente o 

FPE e o ICMS respectivamente, os quais significam a quantia de receitas auferida via 

transferências e aqueles recolhidos pela capacidade própria de tributar, apontando como 

especificidade diferenças nas mencionadas vias de arrecadação, tendo na literatura já 

enfatizada tal cenário. 

Some-se a tais aspectos, particularmente, a ideia de autonomia relativa de Poulantzas 

(1977), a qual é adaptada no estudo pela maior ou menor capacidade de recolher tributos de 

sua competência, sendo o ICMS esse tributo principal para o ente estadual em discussão, cuja 

mais representativa autonomia relativa (atributo complementar a esta análise) pode ampliar o 

horizonte de gastos, que é capaz de aumentar o ambiente de decisão política em fornecer 

recursos dentre as classes no RN, na condição de um desdobramento nacionalmente 

observado. 

Finalmente, a assimetria da distribuição dos interesses orçamentariamente 

explicitados, sem dúvida, assume os traços constantes na literatura, semelhantemente ao 

terreno monetário determinante desse ambiente, mostrando nuances de diferenciação de 

classe, permitindo assim, em linhas gerais, compreender a adoção da dialética na condição de 

método de análise na pesquisa aqui suscitada. 

Nesse sentido, o objetivo geral da tese ressalta a análise da contribuição do fundo 

público, na constatação da mais representativa dotação orçamentária potiguar acerca das 

rubricas vinculadas ao capital frente às despesas sociais, partindo da comparação entre os 
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orçamentos programático e sua execução, tendo como parâmetros institucionais o PPA, LDO, 

LOA e o Balanço Orçamentário enquadrados no âmbito monetário brasileiro, durante os anos 

2004/2015. 

 

Some-se a isso, os objetivos específicos traçados no estudo, a saber: 

 Construir, a partir do método dialético, uma sistemática na qual há uma diferenciação 

orçamentária entre capital e despesa sociais no RN, bem como atestar o aumento ou 

redução da autonomia relativa estadual a cada ciclo do PPA, através da elevação ou 

queda na arrecadação do ICMS; 

 Realizar uma discussão sobre o PPA e LDO norte rio-grandenses, no último trio de 

ciclos do Plano Plurianual, além de comparar a programação orçamentária presente na 

LOA diante do BO, considerando rubricas de receitas e despesas estaduais; 

 Relacionar as taxas de juros básicas da economia brasileira diante da programação e 

execução orçamentárias estaduais potiguares. 

 

Afinal, a justificativa para a proposição desta pesquisa se relaciona com alguns 

elementos relevantes. Em primeiro lugar, o estudo considera fundamentos teóricos distintos, 

tendo em vista, a rigor, articulá-los e estabelecer uma interação conceitual, na tentativa de 

mais adequadamente interpretar os resultados eventualmente alcançados. 

Em segundo lugar, a escolha pela utilização do método dialético e os contornos 

teóricos desenvolvidos por O`Connor (1977) e aplicados, de forma adaptativa no Brasil por 

Afonso e Souza (1977) reúnem possibilidades plausíveis ao emprego desses aspectos no 

estado do Rio Grande do Norte, ainda mais pela disponibilidade de informações documentais 

pertinentes ao trabalho. 

Em terceiro lugar, a opção pelo RN tem uma via inovadora, isto é, a literatura que 

aplica o método de O`Connor se dedica a estudar países, neste caso, a intenção é compreender 

um estado (economicamente pequeno) pertencente a uma Federação e que realiza gastos 

sociais condicionados aos ambientes politicamente concebidos, tanto o fiscal quanto o 

monetário, em ambos, a elaboração e execução de políticas públicas voltadas ao social estão 

sujeitas as mudanças desses cenários. 

Em suma, o período de análise está compreendido entre os anos em que vigoram os 

Planos Plurianuais dos anos 2004/2007, 2008/2011 e 2012/2015, além da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, de maneira que sua consideração permite que se 

possa identificar traços de diferentes interesses políticos materializados nos documentos 
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mencionados, mostrando quão mais ou menos dedicados os orçamentos se configuram em 

termos de despesas sociais, comprovando-se na execução dos orçamentos dos respectivos 

ciclos do PPA. 

Finalmente, esta tese se encontra dividida em mais 6 capítulos além da introdução. A 

seguir, realiza-se a apresentação dos principais aspectos teóricos e metodológicos; na 

sequência, discutem-se os conceitos de fundo público, política econômica e social, 

relacionando-os com o objeto de estudo; posteriormente, desenvolve-se o respectivo trio de 

capítulos analíticos dos resultados da tese, reservando-se o exame dos anos de 2004/2007, 

2008/2011 e 2012/2015 sucessivamente; na última parte, exprimem-se as considerações finais 

e a expressão das recomendações para futuras pesquisas. 
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2 AMBIENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA: UMA 

DELIMITAÇÃO ANALÍTICA 

 

Este capítulo tem o objetivo de realizar uma apresentação teórica, a qual, 

necessariamente, relaciona-se com o plano metodológico da tese, isto é, pretende-se construir 

um caminho capaz de permitir o desenvolvimento da análise, uma vez que esse fio condutor 

disposto aqui, torna-se fundamental ao adequado percurso da pesquisa. 

Assim, divide-se a discussão em mais 3 seções, reservando-se a postada a seguir, uma 

breve e simples exposição do método dialético e materialista histórico de Marx; 

posteriormente, toma-se os princípios básicos do método antes enfatizado e discorre sobre 

alguns dos elementos teóricos orientadores do estudo; no último item, revelam-se os 

procedimentos metodológicos essenciais ao alcance dos objetivos constantes no trabalho. 

 

2.1. O Método Dialético e Materialista Histórico: uma discussão preliminar. 

 

Esta seção se propõe a realizar uma apresentação sintética do método dialético e 

materialista histórico de Marx, na tentativa de fornecer elementos relevantes ao 

desenvolvimento do estudo, tendo em vista, fundamentalmente, a utilização de conceitos 

centrais constitutivos do método, sem, todavia, debruçar-se profundamente nessa discussão, 

tão somente, descrevê-lo, sumariamente, passa a ser o intuito do item. 

De posse desses esclarecimentos iniciais, torna-se importante mencionar o princípio da 

abstração contida na dialética, ou seja, o método faz uso desse aspecto para que se alcance o 

concreto, diferentemente das correntes Clássicas ou Neoclássicas, as quais realizam tal 

procedimento de maneira distinta, ou seja, as últimas apropriam-se do abstrato 

assimetricamente ao que faz a dialética. 

 

A história é concebida como um processo dialético de desenvolvimento do espírito, 

movido pela luta interna das contradições inerentes a essa totalidade. Essa luta 

progressiva compreende três momentos: a tese (afirmação), a antítese (negação) e a 

síntese (união da afirmação e da negação no estágio superior, mais avançado) 

(CORAZZA, 1996, p. 46). 

 

A explicitação anterior não se constitui convergente com o postulado por Marx (2003), 

quer dizer, esse compreende ser a dialética a reunião da afirmação, negação e negação da 

negação, de maneira que o desenho presente no método se configura distintamente do exposto 

por Corazza (1996), pois o terceiro momento não é simplesmente uma síntese, porém, é a 
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negar o contrário do que se afirma, mostrando categoricamente a peculiaridade da dialética 

concebida no pensamento de Karl Marx. 

Assim, o estudo em curso pretende compreender os elementos constantes na abstração 

aos moldes do modelo de Marx, não considerando a forma de uso em termos do abstrato pela 

corrente Neoclássica, ainda que essa vertente possa trazer aspectos relevantes para qualquer 

pesquisa de natureza metodológica ou aplicada, não sendo conveniente ao desenvolvimento 

da tese, tendo em vista, flagrantemente, a escolha da dialética devido a alguns aspectos que 

serão melhor explicitados na sequência do trabalho. 

De fato, certos pontos devem ser considerados para o desenvolvimento de uma 

adequada abstração, haja vista, necessariamente, não cair na mesma armadilha de outros 

pensadores originários de vertentes não marxistas, na qual o abstrato é um elemento relevante 

e configura-se no ponto principal da investigação. 

Isso posto, saliente-se que o método aqui enfatizado prever o uso de abstração como 

uma espécie de lapidação do concreto, quer dizer, ao olhar para o objeto de investigação, um 

primeiro procedimento é observá-lo, daí a necessidade de progredir ao abstrato e extrair 

determinados elementos e considerar tantos outros, neste caso preponderantes ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

[...] 1) Estão formuladas com a devida consideração do problema sob investigação? 

2) Eliminam os elementos não- essenciais do problema? 3) Deixam de eliminar os 

elementos essenciais? Se todas as três forem respondidas afirmativamente, podemos 

dizer que o princípio da abstração adequada foi observado (SWEEZY, 1973, p. 48). 

 

O autor apontado revela que existem aspectos essenciais para que se possa construir 

uma análise, tendo como método o dialético, em que se realiza algumas simplificações, na 

tentativa de propor uma finalidade de examinar mais profundamente o objeto, retornando ao 

real, com níveis cada vez menores de abstração, cuja razão procede da eliminação de 

elementos não essenciais. 

De forma mais particular, Marx (2003) apresenta os fundamentos centrais de seu 

método materialista histórico e dialético, quer dizer, o autor parte de uma realidade simples do 

concreto, torna o objeto livre de aspectos não relevantes ao que se deseja estudar, o chamado 

abstrato, retornando ao concreto de maneira apropriada para que se desenvolva a análise 

pretendida, conforme mostra em seus escritos. 

Assim, o autor supracitado inicia seu processo de investigação firmado em um objeto 

simples e constante no concreto, a exemplo do dinheiro, atingindo o abstrato, cuja 
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preocupação é retirar elementos não essenciais e examinar aspectos fundamentais, neste caso, 

as relações sociais que expressam o comportamento do dinheiro historicamente constituído, 

segundo ressalta na sua análise sobre a moeda Brunhoff (1985). 

A autora antes enfatizada sistematiza, a partir do desenvolvimento metodológico de 

Karl Marx, como a moeda (equivalente geral) encerra aspectos convergentes vinculados ao 

método dialético, quer dizer, parte-se de um elemento concreto, observa-se as inter-relações 

internas ao dinheiro, a exemplo da manifestação do valor de troca expresso nele (abstração), 

além do retorno ao concreto com as diversas penetrações no âmbito da economia capitalista. 

Esses contornos exprimem a chamada face lógico-dedutiva, isto é, o dinheiro, por 

exemplo. Contudo, o traço histórico-indutivo se relaciona com o anterior devido a evolução 

do enfatizado elemento ao longo do tempo, originando-se em circuitos mercantis simples e 

alcançando os mais complexos, cuja explicação decorre da evolução histórica da economia e, 

portanto, das próprias formações sociais, de acordo com Marx (2003). 

Nesse sentido, o campo da abstração ganha traços relevantes para construção do 

método de análise, ou seja, a sucessão dedutiva do abstrato ao concreto é apenas uma parte 

essencial e não o ponto singular da abordagem, ao contrário, as chamadas leis de movimento 

anunciadas por Mandel (1985) perpassam por outros elementos fundamentais, os quais 

combinam as facetas lógico-dedutiva e histórico-indutiva
3
. 

De fato, o autor em tela mostra 6 passos centrais para que se possa adotar, 

adequadamente, o método dialético: 

a) Em primeiro lugar, considera-se a assimilação detalhada do material empírico, procurando 

perceber sua aparência e os contornos historicamente desenvolvidos em torno do objeto; 

b) Posteriormente, em um segundo momento, divide-se o material analiticamente, do ponto de 

vista de seus elementos abstratos constitutivos, progredindo do concreto ao abstrato; 

c) Em terceiro lugar, busca-se explorar as conexões mais gerais fundamentais entre os elementos 

constituintes do abstrato, na tentativa de alcançar a essência do objeto em exame; 

d) No quarto momento, procura-se desvendar os elos intermediários que vinculam a face 

aparente de sua essência, passando do abstrato para o concreto, na condição de um ―concreto 

pensado‖, o qual é fruto de múltiplas determinações; 

e) No quinto ponto, realiza-se a verificação empírica da análise, em que se observa o transcurso 

da história diante do que já foi desenvolvido; 

f) Finalmente, em sexto lugar, a eventual descoberta de novos dados empiricamente importantes 

e de novas conexões, por vezes em meio as vinculações elementares no contexto do abstrato, a 

                                                           
3
Dizem respeito as partes constitutivas do método de Marx. 
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partir da aplicação do conhecimento e de sua prática, demonstrando o infinito campo do 

complexo real. 

Essas questões metodológicas apresentadas por Mandel (1985) revelam o caráter da 

dialética, a qual reúne aspectos bastante diversos e os aglutina em torno de um mesmo objeto, 

segundo realiza Marx (2003), quando observa determinadas unidades presentes no concreto e 

a partir delas, passa a exprimir seu método. Logo, como é possível vincular tais elementos 

propostos anteriormente por Mandel (1985)? 

A resposta é factível, isto é, Marx (2003) toma como objeto mais simples constante no 

concreto a mercadoria, cujo primeiro passo é assimilá-la, para que se possa perceber sua 

aparência historicamente determinada. Com efeito, a mercadoria se torna desde o início das 

relações de troca entre os mercadores mais rudimentares, o aspecto central capaz de 

movimentar diferentes atores pela busca em intercambiar itens que não têm sua posse pelos 

que são possuidores. 

Nesse sentido, o autor supracitado se apropria da mercadoria e progride do concreto ao 

abstrato e procura identificar e separar os elementos essenciais dos não essenciais, conforme 

Sweezy (1973), quer dizer, observa as razões que levam os indivíduos a trocar unidades 

diferentes das outras, de modo que passa a abstrair um conceito crucial que consiste no valor 

das mercadorias, o qual se encontra nelas incorporado. 

Ao alcançar esse estágio, torna-se possível compreender que cada mercadoria é 

constituída por trabalho, fazendo com que as mercadorias possam ser valoradas no mercado 

pela assimétrica quantidade de trabalho humano encerrado nessas unidades do concreto, ou 

seja, parte de uma ideia de uma média social de trabalho presente em cada item posto no 

circuito de troca, preparando o terreno para que se regresse ao concreto. 

Além disso, o que se entende por ―concreto pensado‖, de acordo com Mandel (1985), 

Corazza (1996) e Rosdolsky (2001), desenha-se pela ligação da aparência e essência, em 

outros termos, supondo a mercadoria, Marx mostra que o valor de uso que se exprime nos 

atributos físicos deve reproduzir seu espírito antes abstraído, isto é, o valor de troca procede 

da quantidade de trabalho incorporada na mercadoria, vinculando-se pelo fato do externo 

demonstrar o grau do valor socialmente aceito, podendo assim ordenar o real dialeticamente. 

Outro ponto relevante trata da verificação empírica, isto é, após o desenvolvimento 

anteriormente enfatizado, toma-se o objeto de estudo, a exemplo da mercadoria, observando 

sua evolução ao longo da história, na tentativa de atestar possíveis diferenciações contraídas 

nas diversas formações sociais, nas quais o mercado historicamente se torna cada vez mais 

amplo, de modo que parte de um simples intercâmbio de mercadorias, até alcançar o nível de 
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complexidade mercantil no atual estágio do capitalismo, cuja constatação empírica decorre da 

construção até então discutida. 

Finalmente, esse eventual esforço de pesquisa expressa possibilidades de alcançar 

novos dados empíricos ou até mesmo, novas conexões entre os elementos estudados. O fato é 

que o processo dialético adequadamente desenvolvido pode suscitar inovações não 

descartáveis, em outras palavras, as relações com a mercadoria na atualidade desvendam 

inúmeros elementos não antes considerados, a exemplo de atributos publicitários, aspectos 

ligados às preferências dos consumidores, ciclo de vida das mercadorias no mercado, afinal, 

esse traço do concreto tem tão elevada quantia de pontos a serem explorados dialeticamente. 

Os argumentos anteriores mostram, ainda que de maneira bastante sumária, a 

descrição do método e como pode funcionar na esfera analítica, pois demonstra traços 

contundentes na apropriação de um objeto, respeitando características assimétricas com o que 

realizam as correntes Clássicas e Neoclássicas, divergindo na forma de desenvolvimento das 

pesquisas, mesmo diante de um objeto comum, com base em Corazza (1996) e Germer 

(1996). 

Após essas questões, um aspecto importante trata do alcance do método dialético, o 

qual tende a transbordar da sociedade capitalista e se configurar como um instrumento capaz 

de fornecer consistentes elementos de observação em termos de investigação científica, não se 

resumindo a uma formação social específica e sim para todas as organizações de sociedade, 

conforme Rosdolsky (2001). 

O autor exprime uma discussão relevante, ele aponta que o método marxista de análise 

serve para examinar não apenas os movimentos da sociedade capitalista, ao contrário, a 

sistematização em curso nessas páginas pode interpretar questões presentes em outras 

formações sociais, a exemplo do modo de produção asiático, ou mesmo na estrutura social de 

cunho socialista. 

O comentário anterior ganha importância no que toca a profundidade alcançada pelo 

método dialético aqui considerado, o qual se expressa como método da economia política, 

pois alguns autores marxistas rejeitam tal possibilidade, isto é, essa formalização se configura 

particularmente ao modo de produção capitalista, cuja explicação decorre das unidades de 

análise concretas escolhidas por Marx na ocasião de seu desenvolvimento metodológico, 

instaurando dessa forma tal debate. 

 

―Em consequência, portanto, de tais aspectos puramente histórico-sociais, o 

processo de reprodução na sociedade capitalista assume a forma de um problema 

singular, bem complicado. A característica exterior do processo de reprodução 
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capitalista já demonstra uma particularidade histórica específica: abrange não só a 

produção como também a circulação (processo de troca), constituindo a união de 

ambos‖ (LUXEMBURGO, 1985, p. 9). 

 

De fato, a autora revela que a especificidade capitalista requer uma sistematização 

metodológica diferente para interpretar esse objeto, o qual se exprime com características 

bastante assimétricas das demais sociedades historicamente analisadas por Karl Marx. Logo, 

as impressões de Rosdolsky (2001) aparentam ter um significado mais consistente, de 

maneira que se pretende mais adequadamente expor ao longo da seção. 

Nesse sentido, outro ponto a ser considerado no item trata da luta de classes, isto é, 

Marx (2003) desenvolve sua reflexão metodológica e compreende, a partir do modo de 

produção capitalista, que uma diferenciação de classe envolvia a economia e, portanto, a 

sociedade, cujos conflitos se encontravam fundamentados no antagonismo capital e trabalho, 

em que os primeiros tinham a posse dos meios de produção e os segundos a força de trabalho. 

Embora essa caracterização conceitual reflita o sistema sócio econômico antes 

mencionado, Rosdolsky (2001) entende, com base no desenvolvimento metodológico de 

Marx, que a luta de classes excede o capitalismo, de maneira que historicamente tal contexto 

vem sendo ponto central na construção das sociedades pré-capitalistas, tornando-se plausível 

admitir o alcance do método. 

Com efeito, o aspecto dialético se encontra expresso na contradição interna presente 

no objeto de estudo, em outras palavras, no interior de quaisquer o observação do real, existe 

a possibilidade de uma oposição na essência, a exemplo dos traços capitalistas 

significativamente contraditórios, os quais são amplamente evidenciados nas diferenças 

econômicas entre capital e trabalho, segundo mostram Sweezy (1973) e Mandel (1985). 

De um modo mais específico, o sistema sócio econômico capitalista exprime relações 

sociais de produção flagrantemente evidentes, isto é, na interpretação marxista proposta por 

Rosdolsky (2001), os detentores dos meios de produção pertencem a uma classe 

diametralmente oposta aos ofertantes da força de trabalho, cuja sistematização revela uma 

clara tendência da exploração através de uma parcela em detrimento da outra, cujo produto de 

tal movimento é o surgimento da mais-valia. 

Isso posto, um resultado teórico analisado através do método dialético e materialista 

histórico decorre do surgimento conceitual das chamadas classes dominantes e dominadas, 

nas quais se pode atestar, respectivamente, os capitalistas e os trabalhadores, havendo 
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exploração dos segundos pelos primeiros, tendo em vista, via de regra, a reprodução desses 

em captar a mais-valia
4
 daqueles, institucionalizando tal processo no sistema em tela. 

Entretanto, o ponto até então desenvolvido perpassa pela construção de uma reflexão 

interclassista, no entanto, ressalte-se que esse caráter dicotômico e exploratório excede as 

barreiras de uma sociedade particular e penetra no âmbito da sociedade em geral, ou seja, o 

antes apresentado não se refere a um espaço específico e sim a todos os contextos espaciais, 

inclusive registrando-se tal comportamento entre os traços espaciais: ―[...] o centro, mesmo 

que seja autocentrado, não é independente da periferia de onde drena a mais-valia‖ (LIPIETZ, 

1988, p. 135). 

Portanto, a análise do modo de produção capitalista é passível de ser realizada pelo 

método dialético, pois esse exprime contornos contraditórios, além de que seu 

desenvolvimento ao longo da história é flagrante, em que a compreensão de Luxemburgo 

(1985), difere do proposto por Rosdolsky (2001), em que para o último, Marx constituiu um 

uma forma analítica que excede o capitalismo. 

O argumento anterior é emblemático, já que o método da economia política 

desenvolvido por Marx (2003), resgata na história como a luta de classes se constitui, 

tornando-se base para as sociedades seguintes, por exemplo, o servo medieval se transforma 

em trabalhador assalariado. Assim, o enfatizado desenho histórico pode ser constatado na 

formação econômica do Brasil, a qual apresenta tal modificação em sua economia, transitando 

da chamada força de trabalho escrava até atingir a condição de trabalhadores livres 

assalariados, opondo-se ao capital ligado ao meio-rural e, posteriormente, ao capital 

industrial, respectivamente (BAER, 2002). 

Essa última explicitação tem a finalidade de demonstrar como o método dialético e 

materialista histórico é capaz de alcançar outras organizações sociais, não sendo exclusivo do 

modo de produção capitalista, conforme acredita Luxemburgo (1985). Contudo, a ampliação 

do alcance metodológico permite compreender que o método de análise em discussão 

aparenta ser robusto e adequado para interpretar estudos dessa proporção, reforçando tal 

argumentação, o entendimento de Rosdolsky (2001). 

O até então desenvolvido revela traços centrais do método dialético, isto é, os 

elementos enfatizados mostram contornos fundamentais para que se caracterize e, 

eventualmente, aplique-se a dialética em uma pesquisa científica. Logo, Marx (2003) 

                                                           
4
 Refere-se ao chamado trabalho não pago, quer dizer, aquela parte do trabalho realizado que o capitalista se 

apropria e assim alcança sua reprodução ampliada. 
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apresenta ainda um aspecto de relevo e não desprezível, a saber: o caráter das transformações 

presentes no método. 

Isso posto, note-se que o autor supracitado compreende haver transformações ao longo 

do desenvolvimento da sociedade historicamente concebida, de maneira que as mudanças nos 

meios de produção, as relações sociais estabelecidas entre esses detentores e a força de 

trabalho, dentre outros, explicitam pontos provenientes das transformações sociais e 

econômicas capturadas pela dialética. 

Afinal, o sistema capitalista apresenta um nível de desenvolvimento nas relações 

sociais de produção bastante diferente de outras sociedades a exemplo das formações sociais 

mais antigas, de acordo com Marx (2003), cuja constatação passível de apreensão pelo 

método decorre do caráter transformador existente na humanidade constituída historicamente, 

configurando-se em um aspecto importante na compreensão de uma dada realidade 

examinada dialeticamente. 

O percurso até então desenvolvido, o qual se propõe a descrever o método dialético 

sumariamente, pretende demonstrar sua adoção para a construção metodológica da tese, na 

tentativa de delimitar os motivos pela escolha e a convergência da temática do estudo e dos 

traços contidos na pesquisa, na qual estão expressos seus objetivos na introdução do trabalho 

antes enfatizados. 

Em suma, o método dialético reúne os aspectos antes enfatizados como justificação ao 

seu emprego no estudo, quer dizer, assumir na tese tal construção metodológica marxista é 

conveniente pelos pontos antes mencionados, no entanto, não se esgotam os motivos pela 

adoção da dialética, mas os que estão descritos permitem, ainda que sinteticamente, 

fundamentar a constituição da pesquisa presente nessas páginas. 

Afinal, a exposição constante na seção revelou a profundidade metodológica da 

pesquisa, quer dizer, elementos convergentes com os traços lógico-dedutivos, além dos 

histórico-indutivos fizeram parte desse objeto, de maneira que para a construção da 

investigação em curso, o restante do capítulo teve a preocupação de reservar alguns 

dimensionamentos teóricos e metodológicos peculiares. 

A seguir, apresenta-se um item relativo ao Estado capitalista, sua articulação com o 

método dialético, notadamente, a partir da ideia de diferenciação de classe; posteriormente, 

faz-se esse resgate teórico e se pretende desenvolver uma discussão sobre o caráter federativo 

do Estado capitalista no Brasil, lançando as bases para a explicitação do capítulo seguinte, o 

qual trata do fundo público e sua relação com as políticas econômica e social. 
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2.2. Estado Capitalista e Sua Face Federativa: uma recuperação teórica. 

 

A partir de agora, pretende-se discutir, de maneira mais detalhada, alguns aspectos 

teóricos sobre o Estado capitalista, tomando como referência, importantes aspectos 

instaurados na literatura, a exemplo de determinados trabalhos de Nicos Poulantzas e Claus 

Offe. Claramente, não é intenção realizar uma reflexão profunda sobre essa temática, no 

entanto, a apresentação de certos conceitos relevantes ao desenvolvimento da tese é central ao 

estudo. 

Assim, este item está estruturado em um par de subseções, nas quais, respectivamente, 

examinam-se elementos fundamentais do Estado capitalista, conceitos essenciais que 

fornecem sustentação à análise da pesquisa; na sequência, toma-se a construção anterior e 

dimensiona tal contorno, partindo-se da questão federativa estatal, na tentativa de estabelecer 

uma relação entre os referidos pontos, alcançando-se essa discussão em torno do Brasil. 

 

2.2.1. Notas sobre o Estado capitalista: uma perspectiva conceitual. 

 

Nesta subseção, o objetivo fundamental corresponde à discussão do conceito de 

Estado capitalista
5
, na tentativa de revelar elementos relevantes ao desenvolvimento da tese, 

transitando entre algumas teorias importantes constantes na literatura, seguindo a constituição 

metodológica do estudo, isto é, segundo o método dialético antes apresentado, o atual subitem 

e o postada a seguir reúnem os aspectos lógico-dedutivos e histórico-indutivos nas suas 

construções. 

Inicialmente, para que se realize a análise, faz-se necessário apontar o famoso debate 

entre os autores Ralph Miliband e NicosPoulantzas, respectivamente, os quais passam a 

estabelecer um diálogo bastante significativo acerca do conceito de Estado capitalista. O 

primeiro, por sua vez, expõe que o tratamento adequado sobre o problema de seu objeto, ou 

seja, o Estado capitalista, esse deve perpassar pelo exame do concreto, considerando traços 

essencialmente empíricos. 

Assim, Miliband (2008, p. 94) explicita: ―Poulantzas parece, a meu ver, ter um medo 

absurdamente exagerado de contaminação empiricista (―Fora, fora, fato maldito‖)‖. Essa 

argumentação é frontalmente contestada, do ponto de vista metodológico pelo seu contrário, 

                                                           
5
Ressalte-se que a compreensão teórica desse está fundamentada na perspectiva marxista, cuja razão decorre da 

escolha metodológica presente na tese, a qual se encontra vinculada as características do objeto de estudo. 
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quer dizer, as acusações de excesso de abstração utilizadas nos trabalhos de NicosPoulantzas 

são respondidas categoricamente por ele. 

 

Os escritos de Miliband, no entanto, são marcados pela ausência de qualquer 

problemática teórica. É esta ausência, sobretudo, que está por trás de suas repetidas 

críticas ao meu trabalho pela falta, neste, de ―análises concretas‖. Esta referência a 

análises concretas é certamente válida, mas somente quando feita a partir de outra 

problemática teórica, que mostre ser capaz de prover uma melhor explicação dos 

fatos históricos. Assim, não digo, absolutamente, que Miliband está errado ao 

discutir ―fatos‖ comigo ou ao citá-los contra mim. Tudo o que estou dizendo é que 

apenas podemos começar a nos opor a uma teoria citando a ―prova‖ dos fatos, a 

prova da ―prática‖, quando esta abordagem - que é perfeitamente válida - pode ser 

considerada como originária de uma posição teórica diferente. Isso é um princípio 

elementar de epistemologia. Tal posição não se encontra nos textos de Miliband 

(POULANTZAS, 2008, p. 107). 

 

O autor trava um diálogo metodológico central com Ralph Miliband, fornecendo ao 

estudo em desenvolvimento uma contribuição relevante, isto é, o abstrato procede de uma 

formalização capaz de ofertar evidências analíticas quanto ao problema dimensionado e 

constante no concreto, para os autores supracitados o Estado capitalista, porém, não se resume 

a esse objeto o presente trabalho, sendo uma primeira questão a ser observada no exame, 

ainda mais quando esse faz uso do método dialético. 

Isso posto, ao recuperar Mandel (1985), compreende-se mais claramente a posição 

presente em Poulantzas (2008), o qual se coloca opostamente a Miliband (2008), no sentido 

da consideração adequada dos passos exigidos pelo método dialético para o seu emprego, em 

que o objeto deve conter diversas fases no transcurso de seu processo de aplicação, conforme 

expresso no item anterior deste capítulo, permitindo atestar o maior rigor metodológico em 

NicosPoulantzas. 

Ressalte-se que para fins de análise da tese, pretende-se tomar como referência 

prioritária, elementos conceituais provenientes do autor antes mencionado, pois esse apresenta 

determinados contornos mais convergentes com o objeto, em outras palavras, a construção de 

Poulantzas fornece pontos essenciais, notadamente a partir do que expõe Codato (2008), o 

qual identifica 3 momentos distintos na obra do autor: o Estado capitalista enquanto estrutura, 

aparelho e sua expressão relacional. 

Codato (2008), por sua vez, argumenta que na fase da estrutura, Poulantzas 

compreende o Estado capitalista como uma reprodução da coesão social, na qual a classe 

dominante exerce seu domínio sobre as demais, a exemplo da burguesia diante dos 

trabalhadores, exprimindo uma oposição ideológica, assumindo que a possibilidade da 
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superação desse movimento decorre da destruição do Estado, em uma perspectiva leninista, 

constituindo outro tipo de Estado antagônico ao primeiro. 

Ainda segundo o autor em tela, um momento seguinte trata de uma variante analítica 

produzida por Nicos Poulantzas, em que o Estado capitalista é compreendido como um 

aparelho, seja ideológico ou repressivo, de modo a ser superado pela destruição de partes 

constitutivas desse. Saliente-se, por seu turno, que a elaboração de Poulantzas envolve 

expressões estatais distintas, a exemplo da democracia e ditadura burguesas e o fascismo, 

revelando tal mudança de postura teórica. 

Finalmente, alcança-se uma última fase em Nicos Poulantzas, a qual se manifesta no 

campo relacional: ―O Estado é imaginado como uma espécie de registro físico do estado presente nas 

lutas da sociedade e sua função se desloca do domínio repressivo-ideológico para o domínio 

econômico‖ (CODATO, 2008, p. 73). 

Assim, a mera reprodução de uma estrutura social refletindo no Estado capitalista dá 

lugar a uma nova forma de relação, quer dizer, no interior dessa constituição estatal, a 

oposição entre as classes fruto do contexto econômico estabelece a mudança de compreensão 

de Poulantzas, revelando aspectos fundamentais para interpretar o ambiente político e sua 

relação, podendo ser importante no entendimento teórico do proposto na pesquisa. 

De posse desses argumentos, os quais sistematizam um pouco das idéias orientadoras 

do estudo, Poulantzas (1977) de senvolve, de maneira mais adequada, um conceito bastante 

caro a esta tese, a saber: a autonomia relativa. A partir de agora, torna-se essencial discutir 

com mais detalhes esse elemento teórico, tendo em vista, necessariamente, sua utilização no 

contexto da pesquisa em curso. 

 

[...] Por um lado, a sua autonomia relativa ao econômico implica a possibilidade, 

segundo a relação de forças concretas, de uma política ―social‖, de sacrifícios 

econômicos em proveito de certas classes dominadas; por outro lado, é esta própria 

autonomia do poder político institucionalizado que permite cercear por vezes o 

poder econômico das classes dominantes, sem jamais ameaçar o seu poder político 

(POULANTZAS, 1977, p. 187). 

 

Com efeito, uma primeira constatação conceitual decorre da ideia da autonomia 

relativa, conforme a explicitação anterior, o Estado capitalista se posiciona, em parte e em 

algumas situações, para além das classes, quer dizer, ainda que a chamada classe dominante 

desenvolva flagrante influência no interior desse tipo de Estado, essa contempla restrições 

políticas ao exercício de seu poder econômico, fazendo compreender que a política social 

pode se originar de tais contornos. 
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Nesse sentido, o Estado capitalista, o qual na fase inicial da obra de Nicos Poulantzas, 

de acordo com Codato (2008), exprime a ideia de estrutura capaz de revelar uma coesão 

social, que possibilita compreender tal característica de autonomia relativa, pois se não 

houvesse o desenho de semelhante traço estatal, a classe dominada poderia instaurar tensões 

sociais em oposição aos membros da classe dominante. 

Um argumento econômico é bastante útil, isto é, com o advento da sociedade 

capitalista, na qual seus fundamentos estão firmados na existência da propriedade privada dos 

meios de produção e trabalho assalariado, os detentores da força de trabalho e que pertencem 

a classe dominada, igualmente, fazem parte do conjunto de consumidores daquela economia 

específica, de maneira que os gastos dos trabalhadores com bens de consumo devem ser 

demandados pelos agentes econômicos presentes no chamado Departamento 3, em 

concordância com Kalecki (1987). 

O autor antes citado desenvolve um modelo analítico para interpretar a economia 

capitalista, iniciando de 3 partes constitutivas, a saber: Departamento 1, o qual consiste nos 

gastos com investimento capitalista; Departamento 2, em que os capitalistas passam a ter 

medido seu consumo, reservando-se ao Departamento 3, a parcela econômica menos 

representativa em termos de seu dinamismo. 

A descrição anterior acerca da economia capitalista proposta por Kalecki (1987), 

semelhantemente discutida no estudo de Silva (1999), tão somente, reforça a compreensão do 

conceito de autonomia relativa sistematizado no trabalho de Poulantzas (1977), em outras 

palavras, o Estado capitalista limita a dominação do capital diante dos trabalhadores, 

ofertando aos últimos possibilidades, ainda que representativamente menores, em se 

reproduzirem socialmente e exercerem seu papel político e econômico em relação ao Estado. 

A explicitação anterior procura relacionar os fundamentos desenvolvidos por Kalecki 

(1987) e a ideia de autonomia relativa discutida por Poulantzas (1977), de maneira que o 

primeiro ao dividir a economia capitalista em 3 Departamentos, compreende que naqueles 

vinculados ao capital, as preocupações do Estado devem ser mais representativas, pois a 

repercussão econômica é mais significativa, corroborando com o segundo que entende haver 

uma dominação dos capitalistas diante dos trabalhadores distribuídos entre as diferentes 

classes, produzindo uma convergência teórica nas interpretações dos autores, notadamente, 

em uma perspectiva dialética. 

Além disso, a ideia de Departamento 3 mostra que os trabalhadores possuem sua 

relevância, pois consumem produtos e viabilizam a acumulação capitalista via oferta de sua 

força de trabalho. Entretanto, essa classe tida como dominada, na verdade, não encontra os 
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mesmos privilégios comparativamente aos atores presentes na classe dominante, cuja relação 

de convergência entre os autores supracitados decorre do entendimento de que o 

Departamento 3,constituído por membros da classe dominada, representa a parcela social 

menos favorecida, ainda que o Estado em parte conceda alguns benefícios a esses agentes, 

através das políticas sociais (maiores detalhes presentes no item 3.4 desta tese). 

Em suma, o Estado capitalista, de acordo com o desenho teórico aqui apresentado, 

tende a conservar uma estrutura de dominância econômica e política em torno dos capitalistas. 

Todavia, não se opõe frontalmente aos trabalhadores, porém, procura desenvolver medidas 

atenuadoras a esses atores, tanto no terreno político como no econômico, atestando mais 

categoricamente a compatibilidade entre Kalecki (1987) e Poulantzas (1977), a partir dos 

aspectos suscitados nesta tese. 

Afinal, a explicitação conceitual enfatizada, a rigor, permite admitir sua aplicabilidade 

nesta tese decorrente da consideração do ICMS, quer dizer, tal tributo recolhido pelo Rio 

Grande do Norte possibilita à expressão de Estado capitalista existente no ente federativo, 

cuja demonstração parte da viabilidade política em termos decisórios, privilegiando uma 

classe em detrimento das outras. 

Esse argumento, por seu turno, revela que o RN corresponde a um estado federado de 

traços periféricos, de maneira a ser tendencialmente dependente das transferências 

intergovernamentais, tendo na maior ou menor capacidade de tributar o ICMS (principal 

imposto recolhido no estado), o mecanismo autônomo relativamente Capaz de beneficiar uma 

classe comparativamente às demais. 

Após a consideração do conceito de autonomia relativa antes expresso, passa a ser 

interessante exprimir outro elemento teórico, ainda que postado secundariamente nesta tese, 

de maneira que se trata do chamado bloco no poder, demonstrando o fracionamento do 

capital, na condição de classe dominante, a partir do proposto por Poulantzas (1977), 

corroborando com os aspectos metodológicos passíveis de apresentação no estudo mais 

enfaticamente na sequência da pesquisa. 

Nesse sentido, o autor enfatizado toma como referência a construção marxista de luta 

de classes, mais precisamente capitalistas e trabalhadores, desenvolvendo a ideia de bloco no 

poder, a qual consiste nas frações do capital que se encontrem no exercício do poder em um 

determinado momento em detrimento das demais frações, constituindo uma disputa no 

interior da própria classe dominante. 

A enfatizada construção analítica permeia a fase estruturalista de Poulantzas, 

conforme identifica Carnoy (1988), de modo que o Estado devido à sua autonomia relativa 
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explicita um comportamento, no qual esse é influenciado pelo bloco no poder e não refém 

desse, constituindo-se em um ponto de relevo para a discussão em curso. 

 

Como em seu primeiro trabalho, o Estado, sob essas condições ideológicas, deve 

―parecer‖ autônomo e neutro, enquanto, ao mesmo tempo, mantém as classes 

dominadas divididas e representa os interesses do bloco no poder das classes 

dominantes. A autonomia relativa é a condição necessária para o papel do Estado 

capitalista na representação de classes e na organização política da hegemonia. 

Agora, porém, mais do que em seu primeiro trabalho, com o deslocamento da luta 

de classes do econômico para a arena política, o próprio Estado se torna o objeto da 

luta; torna-se, segundo Poulantzas, a condensação de um equilíbrio de forças 

(CARNOY, 1988, p. 143). 

 

De posse dos argumentos até então observados, uma síntese do pensamento de 

Poulantzas é bastante pertinente, quer dizer, o autor oferta uma contribuição relevante para a 

definição do que é Estado capitalista, passando por várias fases de seu amadurecimento 

teórico acerca do objeto de pesquisa assumido por ele, possibilitando a tomada desses 

conceitos e a consequente interpretação do concreto a partir dos mesmos. 

De fato, o aspecto mais importante ao estudo em curso corresponde ao 

estabelecimento de uma reprodução política expressa no Estado em decorrência das relações 

sociais de produção, ou seja, a economia capitalista com seu próprio desenho exprime uma 

relação convergente do campo político e econômico, sendo possível vincular estrutura sócio 

econômica e aparelho de Estado, modificando as análises através dessa nova forma de 

interpretar o objeto. 

Portanto, o antes evidenciado decorre de contornos meramente teóricos, no entanto, 

para que se desenvolva mais adequadamente este trabalho, outros elementos parecem ser 

fundamentais, quer dizer, pretende-se recuperar alguns pontos importantes do pensamento de 

Claus Offe, cuja tentativa é estabelecer traços capazes de aglutinar aspectos originários de 

Poulantzas com esse autor. 

A partir desse momento, faz-se necessário trazer a essa discussão alguns pontos de 

relevo no tratamento do Estado capitalista, exprimindo determinados conceitos que diferem 

do até então constatado, para que se possa tornar ainda mais robusto este exame. Logo, uma 

primeira observação corresponde à explicitação da seletividade estrutural, a qual está 

associada a seleção, via aparelho de Estado, de questões ligadas a classe dominante em 

detrimento da classe dominada. 

 

Adicionalmente à sua capacidade de integrar a pluralidade empírica de interesses 

isolados em um interesse global de classe, o Estado necessita de uma seletividade 

complementar, que consiste em proteger o capital global contra interesses e conflitos 
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anti-capitalistas — uma seletividade, portanto, que permite ao Estado defender 

prática e politicamente, o interesse de classes que ele próprio constituiu e reduziu ao 

seu núcleo racional, conferindo-lhe oportunidades de realização fundamentalmente 

privilegiadas (OFFE, 1984, p. 150). 

 

O autor apontado permite observar que existe, ao seu juízo, um par de seletividades 

estruturais capaz de revelar uma característica fundamental da relação Estado e classe 

dominante: por um lado, o poder estatal conserva e seleciona os interesses daqueles grupos 

presentes no poder e, igualmente, pertencentes ao capital, denominando-se de seletividade 

positiva; por outro lado, a seletividade negativa consiste na proteção pelo Estado do capital 

em detrimento das classes dominadas. 

Assim, Offe (1984) possibilita compreender que esse conceito, a rigor, representa um 

mecanismo relevante para resguardar a chamada reprodução ampliada do capital através da 

participação estatal, configurando-se em outra maneira de interpretar, a partir da dialética 

marxista, tendo em vista, via de regra, os princípios constantes no método e já ressaltados 

neste trabalho. 

Acrescente-se a tais aspectos um ponto importante, isto é, essa seletividade estrutural 

pode se expressar em quatro mecanismos: estrutura, ideologia, processo e repressão
6
. 

Claramente, segundo o autor, os elementos antes enfatizados necessitam de um rigor 

metodológico a ser empregado, na tentativa de exprimir o caráter seletivo do aparelho de 

Estado, tendo em vista, na verdade, tornar sua reflexão mais consistente. 

Nesse sentido, cabe uma ressalva não desprezível, quer dizer, o objetivo do item não 

se configura em problematizar vertentes teóricas diferentes, antes, faz-se necessário 

apresentar alguns conceitos caros ao desenvolvimento do estudo. De fato, Offe (1984) 

identifica determinados atributos que associados à construção de Nicos Poulantzas tornam o 

exame mais completo. 

 

De qualquer maneira, não se torna necessário um grande esforço de interpretação 

para descobrir que a chamada ingovernabilidade observada nada mais é que a forma 

aparente, refreada politicamente, do conflito de classes entre salário e capital, ou 

mais exatamente, entre exigências políticas de reprodução da força de trabalho e 

estratégias de reprodução do capital. (OFFE, 1984, p. 250). 

 

Dando sequência, uma questão crucial trata da ideia de ingovernabilidade apresentada 

pelo autor supracitado, o qual entende que, na verdade, existe no âmbito político estatal, a 

                                                           
6
 Para maiores detalhes consultar: Dominação de classe e sistema político sobre a seletividade das instituições 

políticas. Capítulo contido em Offe (1984). 
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manifestação da luta de classes, dito de outro modo, o aparelho de Estado que encerra 

contradições classistas, tem, em essência, essa dicotomia fundamental revestida de diversas 

maneiras. 

 

[...] só é possível considerar interdependências de forma adequada e conceber 

políticas de longo prazo, se for possível consolidar a base de consenso necessária. A 

ampliação objetiva e temporal da capacidade de desempenho da política estatal só 

pode ter êxito se a ela corresponder a ampliação de alianças sociais e mecanismos de 

integração. Em decorrência disso o ―consenso‖ passa a ser o ponto crítico decisivo 

[...] (OFFE, 1984, p. 244). 

 

Com efeito, a ao apresentar algumas teorias que abordam a tese da intitulada 

ingovernabilidade, um aspecto que salta aos olhos decorre da combinação dessa dupla face 

conceitual, ou seja, seletividade estrutural e ingovernabilidade. O referido par de conceitos 

explicita contornos fundamentais a essa análise, pois um dos Estados capitalistas revelados 

pelo pensamento de Poulantzas identificado por Codato (2008) corresponde à chamada 

democracia burguesa. 

Isso significa que, do ponto de vista da tese, esse Estado capitalista se reveste de uma 

aparência bastante coesiva, isto é, a formação de acordos políticos tenta esconder a realidade 

opositora classista observada por Offe (1984), que, por sua vez, pode encontrar convergências 

com o elemento relacional fundamentado no estudo de Poulantzas (1980), em que o Estado 

reproduz a faceta das relações sociais de produção. 

De maneira mais específica, os autores se compatibilizam no campo da vinculação 

Estado classe dominante, quer dizer, o capital exerce sua influência representativa no contexto 

político, revelando sua dominação diante dos trabalhadores, gerando, por assim dizer, 

concessões reziduais, configurando-se em uma possível seletividade estrutural no âmbito de 

uma autonomia relativa de Estado. 

Para tanto, os interesses de classe, aparentemente, assumem um formato partidário que 

não exprime seu traço ideológico claramente, isto é, o capital se manifesta politicamente, em 

algumas expressões, dentre as quais se enquadram as partidárias, postadas assimetricamente: 

 

É óbvio que o programa dos partidos — seja ele social-democrático, liberal, cristão 

ou conservador — dificulta a constituição de uma identidade coletiva, de regras de 

coordenação entre a posição social e a orientação política. A tática do partido 

competitivo tem como objetivo ser aceitável ―para todos‖. (OFFE, 1984, p. 301). 

 

Nesse contexto, o comentário prévio demonstra uma característica atual dos partidos e 

de outras expressões representativas de classe, quer dizer, a mera explicitação ideológica não 
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atende integralmente as demandas dos grupos políticos no interior do Estado capitalista, cujo 

significado corresponde a uma tentativa de aderir às exigências eleitorais e o perfil partidário, 

por vezes escondendo o caráter classista encerrado no partido. 

A denominada ingovernabilidade, portanto, torna-se um ponto fundamental a ser 

perseguido em um ambiente democrático, revelando as possibilidades passíveis de seleção, 

cuja articulação política é uma tônica bastante presente no âmbito estatal, permitindo a 

criação do chamado mercado eleitoral em que o voto é comercializado livremente, segundo a 

teoria da escolha pública descrita, dentre outros estudos, no trabalho de Borsani (2004). 

Claramente, o item adiante está alicerçado na análise do Estado federativo, no entanto, 

uma questão de relevo trata da forma de relacionamento estatal e as classes, partindo da 

chamada autonomia relativa e da ideia de seletividade estrutural propostas, respectivamente, 

por Poulantzas (1977) e Offe (1984), exprimindo uma convergência conceitual decorrente 

desses autores, gerando os fundamentos necessários ao desenvolvimento da tese. 

Finalmente, o item presente nestas páginas parece ter alcançado seus objetivos, isto é, 

a proposta de apresentar conceitos importantes sobre o Estado capitalista e que tivessem 

vinculação com a temática se configura convenientemente. A seguir, por sua vez, é pretensão 

discorrer acerca da ideia do caráter federativo do Estado brasileiro, momento fundamental ao 

desenvolvimento do estudo, já que se lança o alicerce institucional para a adequada 

compreensão do objeto desta tese. 

 

2.2.2. Considerações sobre o Estado federativo brasileiro: uma discussão sumária. 

 

Esta subseção que se inicia pretende apresentar determinados aspectos conceituais 

sobre o Estado capitalista de caráter federativo, especialmente, uma explicitação do caso 

brasileiro, tomando como referência os anos correspondentes ao avanço institucional por ele 

vivenciados, tendo em vista,na realidade, identificar algumas repercussões nas finanças e 

políticas públicas, diante de um contexto capitalista aos moldes do exposto anteriormente no 

trabalho. 

Assim, a literatura que orienta essa discussão permite realizar, de maneira mais 

adequada, tal propósito, a começar do que significa federalismo fiscal. Logo, a definição 

perpassa por uma estrutura político-administrativa de um Estado, na qual existem diversas 

unidades de Governo, tanto central como local, cada uma delas assumindo a sua função de 

cobrança de determinados tipos de tributos e o exercício das competências específicas. Isso 
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significa que cada ente federativo deve cobrar determinados tipos de impostos e realizar 

certos tipos de gastos nas mais diversas dimensões da administração pública, conforme 

descrevem Giambiagi (1996), Giambiagi e Alem (2001), Rezende (2001), Riane (2002), 

Lopreato (2002), Afonso (2003), Rangel (2003) e Mendes (2004). 

Ressalte-se, no entanto, que outras estruturas político-administrativas em termos de 

organização do Estado existem, quer dizer, as formas associadas a expressão unitária ou 

confederada se situam nas extremidades do contexto federativo, não sendo de relevo explorara 

elas devido a incompatibilidade com o desenho estatal brasileiro aqui considerado, o qual se 

configura no ambiente institucional central em que repousa o objeto de estudo da tese. 

Antes, porém, faz-se necessário expressar que a Federação do país enfatizado, a qual é 

objeto de consideração na atual subseção, experimentou ao longo de sua história diversas 

fases de uma construção político-administrativa, passando pelo período colonial, imperialista, 

até então alcançar a chamada fase republicana, revelando um pouco da formação econômica, 

política e social (BAER, 2002). 

De fato, o autor mencionado explicita uma formação econômica fundamentada em 

princípios dialéticos, quer dizer, desde o momento colonial, o Brasil vem apresentando 

contradições de classe flagrantes, a saber: senhores de engenho detentores do capital 

açucareiro e os escravos provenientes da África; posteriormente, evidencia-se o embate entre 

os burgueses ligados ao café e os trabalhadores livres; mais adiante, nota-se o contraponto de 

burgueses vinculados ao capital industrial e os operários. 

Claramente, um aspecto metodológico bastante evidente trata da utilização do método, 

isto é, a evolução das transformações contraditórias da sociedade é observada no Brasil, 

revelando as condicionantes lógico-dedutivas e histórico-indutivas propostas por Mandel 

(1985). Isso significa que a validade metodológica pode ser observada por ocasião da 

elaboração da tese, pois tais elementos expressam traços de evolução histórica da sociedade e 

economia do país, que repercutem em suas unidades subnacionais, combinados com 

contradições de classe, segundo mostra Baer (2002). 

O exposto anteriormente é emblemático, ou seja, tendo constatado os pilares dialéticos 

e materialistas históricos que justificam sua aplicação no estudo, ainda que de maneira 

sumária, torna-se importante demonstrar a constituição do Estado capitalista federativo 

brasileiro, na tentativa de compreender algumas relações relevantes e que se articulam com a 

discussão em curso na pesquisa. 

Inicialmente, uma ressalva é importante mencionar, em outros termos, a Federação do 

país resguarda historicamente, originando-se no final do século XIX, a inauguração 
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republicana do Estado brasileiro, de modo que sua construção perpassa por alternâncias em 

uma dupla forma de exprimir as relações fiscais do Governo Central e as unidades 

subnacionais: a descentralização e a centralização fiscais (GOMES; MAC DOWELL, 1995). 

Os autores enfatizados apontam que o Brasil apresenta, notadamente a partir de 1930, 

um ciclo de alternâncias das Constituições Federais, nas quais se encerram fases mais 

centralizadoras e outras, contrariamente, exibem uma descentralidade fiscal, a exemplo, do 

centralismo da CF de 1967 e o descentralismo da CF de 1988, de acordo com a ressalvas de 

Rezende (2001) e Mendes (2004). 

Na verdade, o que diferencia essas modalidades constitucionais? A resposta a tal 

questionamento pode ser extraída dos trabalhos de Giambiagi e Alem (2001), Afonso (2003), 

Rangel (2003), Silva Filho et al. (2010; 2011),Figueiredo et al. (2011) e Silva et al. (2012 b), 

em que o descentralismo corresponde a um aumento na autonomia fiscal das unidades 

governamentais subnacionais, elevando o volume de recursos por essas recebidas na forma de 

repasses intergovernamentais e um maior poder decisório, opostamente ao que se constata na 

centralização. 

Diante do exposto, saliente-se que a Federação brasileira institucionalizou ao longo da 

história, a enfatizada dupla face antagônica, a qual reúne o embate descentralização frente à 

centralização, produzindo na literatura uma discussão bastante relevante, isto é, uma gama de 

autores defensores e opositores das facetas do mencionado binômio, de maneira que se torna 

importante recuperar esse contexto, na tentativa de preparar o terreno para a análise da CF de 

1988 e a LRF de 2000. 

Assim, trabalhos como os de Afonso e Serra (1999), Afonso e Araújo (2000), Silva 

Filho et al. (2010; 2011) por exemplo, revelam uma necessidade premente da 

descentralização em atender, via tomadas de decisão dos governos subnacionais, as demandas 

presentes nesses entes federativos, possibilitando que se desenvolva políticas públicas mais 

sistemáticas beneficiadoras dos habitantes localmente distribuídos. 

Para tanto, os mecanismos de realização da descentralização passariam pela maior 

autonomia fiscal entorno dos entes subnacionais, quer dizer, esses tendem a alcançar maiores 

possibilidades de efetivar políticas via gastos governamentais, graças a uma substancial 

magnitude de recursos originários das transferências intergovernamentais associadas a um 

aumento nas competências (responsabilidades) com os habitantes que são administrados por 

tais gestores locais. 

Os argumentos anteriores necessitam de um esclarecimento importante, ou seja, a 

descentralidade não pode ser confundida com a chamada desconcentração fiscal, a última se 
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configura na mera distribuição de recursos antes concentrados no Governo Federal, 

aumentando a disponibilidade das receitas dos entes federativos subnacionais, porém, sem 

uma sistemática elevação nas competências dos governos locais, produzindo um gradiente 

desafiador aos referidos gestores, diferentemente do descentralismo, segundo ressaltam 

Giambiagi e Alem (2001), Rezende (2001). 

Nessas circunstâncias, a ideia de desconcentração fiscal exprime um caráter pouco 

representativo, isto é, os entes federativos devem, necessariamente, adotar políticas públicas 

no local com a finalidade de alcançar o desenvolvimento sócio econômico, tão somente, 

provenientes das instâncias governamentais de maior amplitude, reproduzindo-as sem as 

adequações propícias e capazes de atender as demandas dos habitantes (BUARQUE, 1998). 

O significado do antes exposto é factível, ou seja, para que as políticas públicas 

tenham uma conotação sistemática, faz-se fundamental a existência de condições 

descentralizadoras, em outras palavras, caso os entes federativos subnacionais expressem 

relativa autonomia fiscal, seus gestores, por se encontrarem mais próximos dos habitantes e 

conhecerem a realidade local, consequentemente, podem formular políticas mais robustas e de 

alcance abrangente, sendo possível suprir as necessidades específicas do lugar (RANGEL, 

2003; MENDES, 2004). 

 

[...] a descentralização deveria ser acompanhada por iniciativas de coordenação das 

atividades descentralizadas, o que implicaria novos arranjos institucionais para as 

relações entre os diferentes níveis de governo (governo federal ou central, Estados 

ou províncias e municípios) (AFONSO, 2003, p. 159). 

 

O autor evidenciado faz alusão às características essenciais presentes na 

descentralização fiscal, quer dizer, caso haja uma comunicação federativa entre as unidades 

componentes da Federação, um fato que salta aos olhos decorre da articulação política 

estruturante do referido contexto, denotando os contornos de um sistema federativo aos 

moldes do observado no Brasil. 

Um último elemento importante passível de consideração trata das funções do 

Governo e alguns desdobramentos não negligenciáveis, isto é, a instância governamental em 

nível Federal explicita atributos relevantes, a exemplo das funções alocativa consistente com a 

atribuição governamental em tributar e aplicar tais recursos nas diferentes instâncias sociais; a 

distributiva se refere à capacidade em distribuir as receitas obtidas entre as distintas esferas da 

sociedade; afinal, a estabilizadora corresponde à tentativa de conservar os níveis de preço e 
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crescimento econômico e a taxa de desemprego em patamares estáveis, sem que se perca o 

controle (REZENDE, 2001). 

O antes exposto é factível, quer dizer, as funções atribuídas ao Governo estabelecem 

conexões importantes com o pretendido na tese, em outros termos, o aspecto alocativo ressalta 

a capacidade do ente federativo em captar recursos e financiar por meio desses seus gastos na 

forma de políticas públicas por exemplo. Além disso, as funções distributiva e estabilizadora 

se relacionam, respectivamente e, de igual modo, com as decisões de políticas fiscais e 

monetárias (políticas econômicas) pela União, pois a direção dessas pode influenciar, pelo 

menos parcialmente, unidades da Federação como o RN. 

Com efeito, reconhece-se que a função alocativa permite que os entes federativos 

subnacionais possam cobrar determinados tributos e decidir em que devem ser aplicados esses 

recursos, além de que recebem volumes significativos de receitas na forma de transferências 

intergovernamentais, sendo uma aspecto relevante constatado na literatura já ressaltada. Logo, 

as atribuições distributiva e estabilizadora estão mais associadas ao Governo Central, pois é a 

União que define, em maior parte, o quão das receitas geradas podem ser repassadas aos entes 

menores e o patamar das taxas de inflação, crescimento econômico e desemprego adequadas 

para a economia. 

Some-se a isso, sem dúvida, uma ressalva de notável importância que trata da 

estabilização, em outras palavras, o combate a inflação e desemprego, com sustentabilidade 

no crescimento da economia, configura-se em uma das atribuições centrais da União, 

repercutindo contundentemente na Federação integralmente, cujos exemplos no Brasil 

decorrem da institucionalização do Real em 1994 e da LRF em 2000. 

Afonso e Serra (1999), por sua vez, argumentam que a distribuição dos recursos 

obtidos pela União no Brasil é repassado verticalmente para estados e municípios, esses, por 

seu turno, horizontalmente fazem seus recursos transitar entre eles, ou seja, estados transferem 

parte de suas receitas a outros entes de mesma amplitude, por exemplo, mostrando a face 

descentralizadora que expressa a distribuição dos impostos arrecadados. 

A razão a tal cenário é emblemática, em outros termos, os autores enfatizados revelam 

o tendencial movimento das transferências intergovernamentais, pois a União repassa 

volumes representativos de recursos para as unidades subnacionais, cuja expectativa é elevar 

o dinamismo sócio econômico das regiões brasileiras consideradas menos desenvolvidas, 

configurando-se na mais forte questão defendida pelos estudos que advogam o descentralismo 

fiscal. 
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Embora haja elementos bastante contundentes para a adoção da descentralização 

fiscal, a literatura exprime compreensões contrárias a esse contexto, ou seja, os trabalhos de 

Gomes e Mac Dowell (1995; 2000) procuram discutir a não necessária presença 

descentralizadora na organização político-administrativa da Federação brasileira, tendo em 

vista, flagrantemente, alguns traços fundamentais a tal argumento. 

Dito isso, uma primeira questão decorre da dificuldade no chamado ajuste fiscal
7
 do 

Governo Central, isto é, como o Brasil corresponde a um país territorialmente continental, 

envolvendo inúmeros entes federativos, a gestão das contas públicas tornar-se-ia 

significativamente desafiadora, principalmente ao contingente de municípios 

―economicamente pequenos‖, os quais são sustentados quase que exclusivamente pela União. 

Um segundo ponto trata dos interesses políticos, em que os autores identificam no 

excessivo número de entes municipais, a flagrante dependência desses quanto ao volume de 

recursos transferidos pelas instâncias governamentais de maior amplitude, criando assim, uma 

espécie de balcão de negociação política de cunho até mesmo oligárquico, para a expansão e 

conservação dos municípios garantidores do poder local, em conformidade com Oliveira 

(1981). 

As impressões prévias encontram convergências com os trabalhos de Lopreato (2002) 

e Rangel (2003), pois mostram a preocupação diante do ajuste nas contas públicas, 

expressando uma interpretação econômica não desprezível, a qual ressalta que um 

descompasso entre o que se arrecada e o que gasta produz inúmeras inconsistências na 

economia, podendo repercutir socialmente e politicamente. 

Com efeito, uma notável dificuldade proveniente de uma má gestão fiscal pode ser 

decorrente da geração de déficits públicos, os quais possibilitam emergir o endividamento, 

além do surgimento de focos inflacionários importantes, pois ao financiar o déficit com 

emissão monetária, a possível consequência procede do aumento generalizado dos preços, de 

acordo com Modenesi (2005), Franco (2006) e Carvalho et al. (2007). 

Recuperando Lopreato (2002), torna-se possível identificar que em um ambiente 

federativo representativo, no qual a correlação de forças presente no interior do Estado tem a 

capacidade de estabelecer influências decisivas sobre a elaboração e execução das políticas 

públicas, em outras palavras, as articulações políticas, na leitura de Offe (1984), realizam 

                                                           
7
Refere-se à existência de disciplina na gestão das contas públicas, gastando dentro dos limites arrecadados pelo 

Governo. 
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mudanças na composição dos recursos e competências atribuídas aos diferentes entes 

federativos brasileiros, produzindo alterações fiscais importantes e, portanto, econômicas. 

Reforçando esse argumento, Carneiro (2002) exprime o comportamento da economia 

brasileira na passagem do final da grande crise, cujo ápice foram os últimos anos da década de 

1980, de maneira que na metade do decênio posterior, o país vivenciou a chamada 

estabilização econômica com a institucionalização do plano Real em 1994. Afinal o que esses 

eventos trazem de relevante? 

Assim, uma instabilidade
8
 significativa, a exemplo do ocorrido no período 

mencionado, revela uma dupla face de aspectos a serem explicitados, de um lado, a 

descentralização em todo esse cenário apenas agravou a gestão econômica brasileira federal, 

pois as pressões políticas por mais recursos em favor das unidades subnacionais, 

fundamentalmente, exerciam uma influência contundente na administração das contas 

públicas da União. 

De outro lado, os esforços políticos chancelados pelos interesses do capital financeiro 

produziram uma variedade de planos de estabilização, a exemplo dos planos Cruzados, Verão 

e Bresser no final dos anos 1980, o plano Collor e sua variação, culminando na instauração do 

Real, cujo resultado efetivo no combate a inflação se observou concretamente, lançando as 

bases para o denominado ajuste fiscal mais adiante alcançado no país (CARNEIRO, 2002; 

RANGEL, 2003). 

Uma última ressalva procede da relação estabilização econômica e a reprodução 

ampliada do capital, ou seja, um ajuste fiscal, conforme sua prática associada às orientações 

do Fundo Monetário Internacional (FMI), requer uma política de juros elevados, tornando 

mais dificultoso os financiamentos dos déficits, já que para financiá-los, a emissão de títulos 

públicos para captura de recursos, necessariamente, exige o pagamento de taxas mais altas, 

aumentando o endividamento do Governo e a expansão nos lucros das instituições financeiras, 

segundo Silva et al. (2013), Lopreato (2014) e Gobetti (2015 a; 2015 b). 

Portanto, em linhas gerais, o debate em torno dos benefícios ou prejuízos ofertados 

pela descentralização fiscal recai no enfatizado embate constante na literatura, de modo que 

os referidos elementos, sumarizados, fazem parte da agenda das discussões, evidenciando um 

pouco do alcance dos conceitos aqui evidenciados. Entretanto, a partir de agora, pretende-se 

demonstrar como a gestão subnacional vinculada ao Estado federado brasileiro vem 

                                                           
8
Essa definição está associada aos focos inflacionários e desajustes nas contas públicas. 
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enfrentando as mudanças institucionais, mais precisamente, as instaurações da CF de 1988 e a 

LRF de 2000. 

Antes, porém, faz-se necessário apontar a existência do conceito de instituição, a qual 

corresponde às regras do jogo, em que os jogadores (agentes) estão sujeitos as orientações 

institucionais, tanto formais (leis escritas) quanto às informais (valores, costumes, cultura, 

dentre outros), configurando-se em um corpo teórico substancial capaz de compreender as 

nuances normativas brasileiras, por exemplo, de acordo com North (2001). 

Nesse sentido, considerar a Constituição Federal de 1988, do ponto de vista 

institucional incidente sobre as finanças públicas brasileiras é emblemático, quer dizer, o 

dispositivo legal exerce uma influência significativa na gestão fiscal dos entes federativos do 

país, pois amplia a descentralização fiscal a um patamar, no qual Rezende (2001) entende ser 

uma Constituição ―municipalista‖. 

Claramente, a vinculação da CF de 1988 com os municípios não retira sua incidência 

sobre os estados, quer dizer, esses passam a transferir parte de sua arrecadação própria aos 

seus entes municipais, apesar de auferirem repasses da União, não são as entidades estaduais 

àquelas mais beneficiadas no contexto da institucionalização da CF de 1988, explicando assim 

a compreensão municipalista de Rezende (2001). 

Isso posto, a expressão ―municipalista‖ é representativa, já que expande o volume de 

recursos a serem obtidos pelas unidades subnacionais (os estados também auferem tais 

benefícios, ainda que em uma menor proporção), fazendo com que se reduza a quantia das 

receitas da União, pondo em dificuldade a administração do Governo Central, tendo em vista, 

na verdade, os desafios enfrentados por esse para equilibrar as contas públicas e, portanto, 

inibir possíveis focos de instabilidade consoantes com a inflação. 

De fato, trabalhos como os de Gomes e Mac Dowell (2000), Giambiagi e Alem 

(2001), Carneiro (2002), Lopreato (2002), Rangel (2003) e Franco (2006) revelam que as 

condições fiscais do Brasil se agravam na década de 1980 e se alastram pelo decênio seguinte, 

mostrando uma clara evidência de desarticulação econômica, na qual o elevado déficit público 

e o consequente endividamento da União especialmente, a conservação e paulatino vigor 

inflacionários, reduzido crescimento da economia, dentre outros aspectos, expressam o estado 

de coisas vivenciados pelo país na promulgação da CF de 1988. 

O antes exposto explicita o contexto econômico, no entanto, o cenário político ganha 

notoriedade no país, cuja explicação decorre dos antecedentes militares, os quais são 

sucedidos pela redemocratização institucionalizada no dispositivo legal supracitado, de 

maneira que se assiste mudanças de postura na Federação brasileira, em que a de maior 
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interesse a esta tese trata das mudanças do chamado pacto federativo
9
, que a partir de então se 

exprime descentralizadamente. 

De fato, o ambiente político e econômico descrito anteriormente possibilita 

compreender quão as políticas econômicas e sociais enfrentam transformações na passagem 

do fim dos anos 1980 e início do decênio seguinte, pois com um cenário bastante conturbado, 

as decisões governamentais na formulação de políticas deve perseguir uma acomodação às 

orientações do contexto vivenciado no momento. 

De maneira mais clara, a literatura ao expressar o ambiente supracitado, revela que as 

unidades federativas passam a se adequar ao movimento já explicitado, no entanto, com o 

advento da CF de 1988, a crise fiscal brasileira parece se agravar mais, tendo em vista, a rigor, 

o não igualitário beneficiamento dos entes subnacionais, com base na literatura aqui 

observada, produzindo na União, pelo menos em parte, desajustes não desprezíveis 

economicamente, além de evitar maiores instabilidades políticas, em um Estado a pouco 

redemocratizado (ANDRADE, 1986; GIAMBIAGI, 1996; LOPREATO, 2002). 

Afinal, qual a repercussão desse novo pacto federativo brasileiro? Recuperando-se 

Afonso (2003), uma inconsistência institucional proveniente de uma Constituição 

excessivamente pouco restritiva, em que a articulação entre as partes componentes do sistema 

federativo demonstre inadequações, um eventual resultado pode desenhar contornos de 

significativa incompatibilidade na organização do Estado federativo. 

Com efeito, uma possível solução pode ser extraída dos estudos de North (2001), 

Conceição (2002), Gala (2003), Azevedo e Shikita (2004) e Silva et al. (2014), em que o 

amparo institucional produz condições tais que os atores vão se adaptando aos novos 

elementos estabelecidos institucionalmente, de maneira que a Constituição Federal de 1988 

demanda uma legislação que complemente sua disposição sobre as finanças e, portanto, 

políticas públicas, cuja normatização que assume esse papel no Brasil corresponde à Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Uma última questão a ser abordada na seção diz respeito à LRF, ou seja, a referida 

instituição formal explicita uma importância significativa para as finanças públicas do país, 

haja vista, necessariamente, configurar-se em uma regulamentação de grande abrangência 

entre as unidades da Federação. Assim, torna-se factual atestar que a Lei de Responsabilidade 

Fiscal ressalta que: 

                                                           
9
Corresponde a um acordo entre as diversas instâncias de governo da Federação, explicitando as atribuições de 

cada unidade expressa constitucionalmente. 
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[...] foi introduzida como um instrumento para conter os déficits públicos e 

endividamento crescente das unidades da federação. Entretanto, ela não se restringe 

apenas a impor limites ao gasto e ao endividamento, mas também contempla o 

orçamento como um todo ao estabelecer diretrizes para sua elaboração, execução e 

avaliação, o que a torna o instrumento de controle fiscal mais abrangente já 

instituído no país (GILBERTI, 2005, p. 7). 

 

Dito isso, a colocação anterior permite reconhecer a normatização como de notável 

representatividade, isto é, as assimetrias flagrantes presentes na gestão das contas públicas do 

Brasil, gravemente chanceladas institucionalmente pela CF de 1988, encontram uma maior 

consistência na LRF, procurando penetrar em pontos mais amplos e garantidores de um 

ambiente mais saudável fiscalmente, pelo menos no discurso, a partir de ponderações 

presentes nos estudos de Azevedo e Shikita (2004) e Luque e Silva (2004). 

Nessas circunstâncias, a regulamentação em tela reúne alguns elementos fundamentais 

ao seu emprego, na verdade, determinados princípios são adotados, cuja repercussão repousa 

em áreas capazes de exercer influências estabilizantes na economia como um todo, partindo 

de um cenário político-administrativo mais restritivo, a ponto de nas palavras de Afonso et al. 

(2006, p. 276-277) afirmarem que: 

 

[...] estabelece métodos e práticas voltados para o equilíbrio e a transparência fiscal, 

além de criar uma estrutura legal que tem, entre outros, o objetivo de racionalizar o 

processo orçamentário, estimular o planejamento das ações governamentais de longo 

prazo e tentar minimizar os prejuízos que os interesses político-eleitorais causam ao 

efetivo atendimento da população pelo setor público. 

 

Os autores demonstram uma importante característica da LRF, quer dizer, a 

normatização exprime traços de uma mais contundente transparência, isso significa que a 

elaboração orçamentária deve ser constituída em um plano politicamente claro, cujas 

inclinações originárias da articulação política estejam manifestadas nas rubricas constantes na 

peça orçamentária, conforme apresentam Andrade (1986) e Kohama (1999). 

Assim, um ponto adicional diz respeito ao papel punitivo da LRF, ou seja, a 

regulamentação instaura um caráter de penalização aos transgressores das orientações 

constantes na legislação, tendo em vista, necessariamente, a tentativa de cumprir a previsão 

restritiva consoante com as finanças públicas, em outros termos, caso os gestores 

governamentais, por exemplo, realizem imprudências administrativas, a consequência 

criminal é um atributo factível da norma aqui considerada (LUQUE E SILVA, 2004). 

Sem dúvida, o viés punitivo da LRF exprime uma inovação institucional mais robusta 

e complementar ao observado na CF de 1988, quer dizer, em um ambiente descentralizado, no 
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qual os administradores dos entes federativos brasileiros se encontram imersos. Essa 

expressão torna a normatização mais consistente diante dos atores envolvidos, minimizando 

os efeitos de desequilíbrio presentes nas gestões governamentais, sendo um dos elementos 

mais importantes nesse contexto. 

O antes exposto, a rigor, revela o caráter da penalização aos administradores que 

cometem transgressões às normas, todavia, é a partir do princípio da transparência que o 

adequado exercício da sanção pode ser aplicado, cuja sistemática reúne a: 

 

[...] questão da transparência volta a ser contemplada com a obrigatoriedade da 

publicação, ao fim de cada semestre, do Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária por todos os Poderes, bem como a entrega ao final de cada 

quadrimestre do Relatório de Gestão Fiscal, contendo os demonstrativos do período 

do exercício, a comparação entre os limites estabelecidos pela lei e o alcançado pelo 

ente, e a indicação das medidas corretivas adotadas caso algum limite tenha sido 

ultrapassado. (GILBERTI, 2005, p. 8). 

 

A explicitação anterior denota o caráter restritivo da LRF, além de que mostra como a 

transparência nas contas públicas pode ser realizada, cujo reflexo corresponde ao modo pelo 

qual as administrações públicas brasileiras devem se comportar, expressando o ambiente 

institucional que as políticas públicas têm encontrado nos primeiros anos do século XXI, 

exigindo uma avaliação contínua dessas, em tempos de Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Assim, Nascimento e Debus (2002), por sua vez, mostram que a LRF estabelece 

princípios orientadores fiscais, os quais já constam na CF de 1988, entretanto, o adequado 

funcionamento das disposições não se havia sido alcançado, demandando uma normatização 

da estatura da Lei de Responsabilidade Fiscal, produzindo um ambiente institucionalmente 

mais consistente em termos institucionais fiscalmente. 

De maneira mais específica, os autores supracitados discutem a existência de 

importantes instrumentos de controle e planejamento orçamentários presentes na LRF, a 

saber: o PPA, a LDO e a LOA. O Plano Plurianual corresponde ao elemento mais relevante 

no âmbito da elaboração de um orçamento, nele estão descritos as diretrizes, objetivos e metas 

fiscais de uma unidade federativa, sendo desenhado para perdurar pelo quadriênio seguinte. 

Já a LDO, instrumento intermediário entre o PPA e LOA, assume um papel 

significativo, estabelecendo metas fiscais em torno do orçamento, firmando as regras de 

orientação da gestão de receitas e despesas para cada ente público, na verdade, é o grande 

elemento de normatização para que o orçamento seja elaborado e, portanto, essencial no 

contexto da LRF. 
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Finalmente, esta tese considera a LOA, do ponto de vista de sua importância 

institucional na construção do orçamento, quer dizer, esse instrumento em obediência ao PPA 

e a LDO, cria as condições legais para que os gestores das diversas instâncias governamentais 

brasileiras, especialmente o RN, possam programar o orçamento e, posteriormente, executar 

políticas públicas, tendo a referência legislativa da LOA em comparação ao Balanço 

Orçamentário, sendo plausível partir deles e analisar o comportamento de algumas rubricas 

relevantes ao estado e consideradas na pesquisa. 

Após toda essa discussão, uma ressalva importante trata da estrutura do Estado 

capitalista, isto é, as relações contraditórias persistem nela, de maneira que a ideia de 

diferenciação de classes já enfatizada no estudo é passível de ser direcionada ao plano 

espacial, tomando como referência Lipietz (1988), o qual admite que existem áreas 

assimetricamente desenvolvidas, nas quais as economicamente mais fortes expropriam as de 

menor poder econômico. 

Esses argumentos são salientados na pesquisa devido ao contexto federativo brasileiro, 

ou seja, no interior do Estado federativo, um aspecto crucial consiste na disputa por mais 

recursos, notadamente, aqueles que se originam das instâncias de maior amplitude, a exemplo 

dos Fundos de Participação estadual e/ou municipal, conforme recordam Neder (1988), 

Gomes e Mac Dowell (1995) e Afonso e Serra (1999). 

Em suma, o estudo mesmo não centrado nas relações explícitas de classe, esse procura 

indicar relacionamentos contraditórios entre as referidas composições classistas, ou seja, tais 

elementos se comportam opostamente dentro de um Estado capitalista de caráter federativo, 

cuja manifestação se enquadra na diferenciação das finanças e políticas públicas, de modo que 

o método dialético deve ser o mais adequado para que se desvende tais questões. 

Afinal de contas, a reprodução das assimetrias de classe fez parte da agenda de 

discussões do federalismo fiscal, pois tratou de antagonismos capazes de enfatizar inclusive 

eventuais distinções espaciais, atestando que o conceito trabalhado nesta subseção foi 

importante aos próximos passos, de modo que o exame dos aspectos ligados a elaboração 

orçamentária, especialmente com base em O`Connor (1977) e nos atributos do método 

dialético constantes na investigação em curso, constituíram uma significativa preocupação. 

Portanto, o item postado a seguir reúne contornos fundamentais ao desenvolvimento 

do trabalho, isto é, pretende-se apresentar mais detalhadamente, como os elementos presentes 

no método de análise se encontram associados com os traços aqui ressaltados, a exemplo da 

convergência do conceito de autonomia relativa diante dos aspectos federativos, viabilizando 

a descrição dos procedimentos metodológicos. 
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2.3. Procedimentos Metodológicos como Chave a esta Pesquisa: um delineamento 

sintético. 

 

A seção atual, sem sombra de dúvida, tem a finalidade de apresentar os procedimentos 

metodológicos fundamentais para o desenvolvimento da tese, ou seja, pretende-se descrever 

os passos necessários ao alcance dos objetivos do estudo, na tentativa de vincular o método 

dialético e materialista histórico com os contornos teóricos já expressos anteriormente, além 

do campo empírico, cuja preocupação trata de estabelecer firmes bases a essa construção. 

Assim, no início do item, um aspecto bastante relevante corresponde à explicitação da 

relação existente entre a escolha do método proposto, especialmente, por Sweezy (1973), 

Mandel (1985) e Rolsdolsky (2001),bem como o objeto da pesquisa, em outros termos, o 

Estado capitalista de caráter federativo denota um traço de antagonismo consistente com a 

oposição de classe, de um lado o capital e de outro a força de trabalho, orçamentariamente, 

constituindo a marca dialética constante em Afonso e Souza (1977). 

Nessas circunstâncias, a ideia de fundo público, a qual está expressa no orçamento, 

revela uma diferenciação entre as classes quanto à dotação orçamentária, pois a necessidade 

em financiar a reprodução
10

 ampliada capitalista e força de trabalho (capital social) e a 

assistência social e repressão (despesa social), exprime a essência do que se pode aferir, 

dialeticamente, partindo das categorias conceituais de O`Connor (1977). 

De um modo mais específico, a sustentação deste argumento encontra contundência 

metodológica na compreensão do autor supracitado, quer dizer, esse ao analisar o orçamento 

dos EUA, entende que há uma dupla faceta na elaboração orçamentária: a dotação ligada ao 

capital e despesa sociais, vinculando-se o primeiro ao investimento e consumo sociais, 

respectivamente, aos gastos públicos com a ampliação industrial e a dedicação em despender 

com a força de trabalho capaz de propiciar a acumulação, recaindo também no chamado 

consumo dos capitalistas na leitura de Kalecki (1987); já a segunda corresponde ao âmbito da 

assistência social e / ou repressão, apontando os traços aqui assumidos. 

Alternativamente, Afonso e Souza (1977) desenvolvem uma aplicação do método de 

James O`Connor para o Brasil, no entanto, o período examinado corresponde à ditadura 

militar, cujo contexto econômico e político era bastante diferente da atualidade, em que os 

                                                           
10

Significa que o capital é expandido em termos da acumulação, já a força de trabalho deve alcançar sua 

reprodução social, de modo que tais aspectos são antagônicos, a partir de Poulantzas (1980). 
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anos considerados pelos autores estavam revestidos de um centralismo fiscal e uma 

conjuntura internacional significativamente assimétricos vivenciados mundialmente, em que 

os reflexos financeiros se avolumaram de maneira incontestável, modificando as relações 

relativas ao enfatizado objeto de estudo, acrescentando-se, por sua vez, que o trabalho 

considera o ambiente nacional, o qual difere desta pesquisa que adota o cenário estadual. 

Ainda com base nos autores mencionados, esses realizam modificações metodológicas 

fundamentais para a aplicação no Estado federativo brasileiro, notadamente em torno do 

aspecto da repressão, pois o país difere das características bélicas dos Estados Unidos, sendo 

pertinente fazer tal ressalva, tendo em vista, na verdade, alteração do modelo de análise, 

especialmente pelo fato da atual tese repousar seu olhar a um ente subnacional, a exemplo do 

Rio Grande do Norte. 

Com efeito, a primeira aproximação metodológica corresponde à identificação 

dialética presente no fundo público, elemento conceitual essencial ao estudo, pois exprime a 

divergência classista. Entretanto, ressalte-se que no campo de um sistema federativo aos 

moldes do o Brasil, essa oposição ocorre também entre as regiões (tal diferenciação não é 

objeto de análise da tese), algumas delas mais desenvolvidas circundadas por outras 

dinamicamente menos favorecidas, disputando maiores fatias dos fundos públicos ou recursos 

arrecadados pelos diferentes entes da Federação, conforme explicitam Neder (1988), Batista 

Junior (1995), Afonso e Serra (1999) e Postali e Rocha (2001). 

Saliente-se, por seu turno, que a preocupação em mensurar as finanças públicas dos 

entes federativos decorre da possibilidade dos enfatizados recursos financiarem as políticas, 

mais especialmente aquelas direcionadas aos agentes menos contemplados, ou em outras 

palavras, a dedicação orçamentária como inclinada às despesas sociais, produzindo as 

chamadas políticas sociais, admitindo variações conceituais essenciais, a exemplo das 

compreensões de Brunhoff (1985) e Fagnani (2005). 

De maneira mais clara, a participação dos governos locais, aos moldes do estado do 

RN, torna-se fundamental devido ao contexto sócio econômico, no qual os gastos de cunho 

social, segundo salienta Soares (1995) são essenciais, pois assumem um papel relevante no 

combate ao desemprego, o reduzido poder aquisitivo dos agentes em termos agregados, 

atendimento das necessidades básicas, dentre outros, cujas referências estão firmadas nos 

estudos de Werneck (2005), Carvalho (2008) e Silva et al. (2012 a). 

Assim, os gastos públicos realizados no local passam a ser preponderantes, já que as 

demandas sociais se revestem bastante expressivas, de maneira que o desenvolvimento de 

políticas sociais requer a presença efetiva das instâncias governamentais, cujas finanças dos 
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governos subnacionais devem prover tais contornos beneficiadores dos habitantes, 

notadamente os menos favorecidos, em comunhão com Rezende (2001), o qual atesta que os 

entes federativos de menor amplitude estão mais próximos dos atores governados por esses, 

conhecendo suas realidades de forma mais nítida. 

Uma última ressalva, sem dúvida, diz respeito à delimitação conceitual de políticas 

sociais capaz de ofertar, empiricamente, evidências consistentes ao estudo. Assim, O`Connor 

(1977) permite admitir que o consumo social (esse é, em boa medida, expressão da política 

social), ainda que tenha vestígios de acumulação capitalista, o mesmo envolve rubricas 

orçamentárias ligadas à educação, cultura, saúde, habitação, previdência social, saneamento 

básico, dentre outros, configurando em itens passíveis de redução no custo da força de 

trabalho e, portanto, perpassam por tal desenho teórico e metodológico. 

Dito isso, torna-se factível descrever os procedimentos metodológicos constantes na 

pesquisa, tomando como referência os objetivos traçados anteriormente, notadamente, os 

passos a serem dados e que se encontram materializados nos objetivos específicos. Logo, faz-

se necessário explicitar o modo operante do estudo, na tentativa de esclarecer o caminho a ser 

perseguido de maneira mais sistemática. 

Nesse sentido, ressalte-se que o objeto de estudo da pesquisa corresponde à análise do 

fundo público expresso orçamentariamente no estado do RN, tomando como base, a LOA e o 

BO orientados institucionalmente pela LDO e o PPA, cujo traço normativo decorre da LRF. 

De fato, as receitas e despesas estaduais, necessariamente, devem ser observadas 

quantitativamente tendo como lente os conceitos já explicitados e os que ainda serão 

discutidos na tese. 

Operacionalmente, um primeiro passo trata da consideração das rubricas da 

arrecadação em termos dos diversos tipos de recursos vinculados às Receitas Totais (RT), 

quer dizer, toma-se as várias fontes de arrecadação potiguar e se mede a participação relativa 

frente à RT, na tentativa de revelar quão autônomo relativamente o estado do Rio Grande do 

Norte pode ser rotulado, além da mensuração das taxas de crescimento anuais do ICMS e FPE 

capazes de expressar o grau da enfatizada autonomia, a partir do conceito de Poulantzas 

(1977), adaptativamente. 

Antes, porém, a consideração da ideia de autonomia relativa, a rigor, assume a 

conotação metodológica um tanto diferente do que discute o autor supracitado, isto é, a 

pretensão corresponde à observação de quão mais autônomo o RN se configura, pois um 

maior volume de recursos próprios, independentemente dos repasses da União passíveis de 

flutuações decorrentes da crise financeira, possibilita a realização de políticas direcionadas às 
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classes, seguindo a interpretação acerca do Estado capitalista, reduzindo a interferência 

teórica mais contundente dos movimentos econômicos financeiros em escala global. 

De forma mais clara, pretende-se considerar o planejamento do orçamento do RN, 

inicialmente, o previsto nos instrumentos PPA, LDO e LOA, cuja marca fundamental, sem 

dúvida, é reconhecer a previsão das receitas norte rio-grandenses, as quais seguem a 

necessidade de geração dessas para financiar os gastos públicos dedicados ao contexto do 

capital e despesas sociais, sendo pertinente comparar tais aspectos programaticamente frente 

ao exequivelmente, a partir do BO. 

Nesse sentido, pretende-se estabelecer uma comparação entre o registro dos recursos 

nas formas antes mencionadas, tomando como rubricas de maior relevância o ICMS e o 

FPE
11

, de maneira que tais fontes possibilitam medir alguns aspectos cruciais a esta pesquisa 

via proporcionalidade diante da RT: o grau de dependência potiguar, o tamanho da autonomia 

relativa, o perfil das receitas como terreno essencial para que se discutam as despesas, etc. 

Finalmente, reconhece-se que a RT, constituída pela Receita Corrente (RC) e a de 

capital (RK), respectivamente, possuem como componentes da RC: Receita Tributária (RTR), 

de Contribuição (RCO), Patrimonial (RP), Industrial (RI), de Serviços (RS), Agropecuária 

(RA), Outras Receitas Correntes (ORC) e as Transferências Correntes (TC); já a RK é 

formada por: Operações de Crédito (OC), Alienação de Bens (AB), Transferências de Capital 

(TK) e Outras Receitas de Capital (ORK). 

Uma observação não desprezível, necessariamente, trata das várias rubricas 

supracitadas, as quais em comunhão com o ICMS, principal fonte da arrecadação própria 

potiguar e o FPE, mais importante repasse recebido no RN expresso no conjunto das 

transferências, na leitura de Ferreira et al. (2016), o que salta aos olhos é a proporção que cada 

item desse representa na RT, revelando o perfil dos recursos estaduais, cuja preocupação, sem 

dúvida, decorre da tentativa de atestar o grau de dependência quanto às transferências 

intergovernamentais e o caráter da autonomia relativa. 

Acrescente-se a isso, do ponto de vista dos gastos, a consideração das Despesas 

Correntes (DC) e as de capital (DK), cuja preocupação é, claramente, demonstrar quão cada 

rubrica se expressa em termos da RT, na tentativa de explicitar a maior ou menor dedicação 

orçamentária, tanto programaticamente como exequivelmente. Seguindo o mesmo raciocínio, 

                                                           
11

Esse corresponde a soma do Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados de competência da 

União, cujo repasse alcança 21,5% do par de tributos mencionados para estados e o Distrito Federal, com base na 

CF de 1988; além disso, é importante asseverar que não há registros na LOA tanto do FPE quanto do ICMS, 

razão pela qual esses somente aparecem no exame da execução orçamentária a partir do BO. 
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um aspecto adicional trata dos dispêndios por função, os quais descrevem as rubricas ligadas 

aos gastos voltados às políticas sociais e, portanto, revelamos itens vinculados ao capital e 

despesa sociais mais particularmente. 

De modo específico, as rubricas que exprimem os dispêndios relativos à força de 

trabalho apontados por O`Connor (1977), dentro do escopo dos gastos sociais, referem-se às 

Despesas com Assistência Social (DAS) e Segurança Pública (DSP); o consumo social é 

constituído através de: Dispêndios com Previdência Social (DPS), de Saúde (DS), Educação 

(DE), Cultura (DCU), Habitação (DH) e Saneamento Básico (DSA). 

Destaca-se, particularmente, uma variação analítica relacionada com a compreensão 

institucional de Salvador (2008), quer dizer, o autor admite haver um orçamento dedicado à 

seguridade social, o qual se expressa nos gastos de assistência e previdência sociais, bem 

como aqueles ligados à saúde. Logo, essa referência se reveste de importância devido a outro 

ponto presente na LDO e LOA passível de exame na pesquisa aqui suscitada, expandindo o 

alcance do estudo. 

De fato, a análise requer um conjunto adicional de gastos relevantes para a tese, tendo 

em vista, na verdade, algumas rubricas que convergem ao contexto dos dispêndios correntes e 

de capital, bem como a composição de tais contas, a saber: Despesas com Pessoal e Encargos 

Sociais (DP), Juros e Serviço da Dívida (DJ) e as Outras Despesas Correntes (ODC); já as de 

capital são constituídas pelos Investimentos (DI), Inversões Financeiras (DIF) e Amortização 

da Dívida (DID). 

Após esse passo, um segundo ponto decorre da comparação da execução orçamentária 

expressa no BO com o previsto nos dispostos presentes na LOA e provenientes da referência 

institucional consistente com o PPA, vinculando-se à programação do orçamento via LDO, de 

modo que tal paralelismo pode evidenciar o grau de efetivação das políticas estaduais, sejam 

manifestas no capital ou despesa sociais, demandando uma explicitação de eventuais 

especificidades passíveis de alcance no trabalho, cujo método dialético é a lente orientadora. 

Em terceiro lugar, as finanças públicas do Rio Grande do Norte, tendencialmente, 

sofrem influências do plano macroeconômico do país, em outros termos, as mudanças no 

cenário da economia brasileira podem repercutir contundentemente na administração estadual, 

tanto pelo campo fiscal como monetário, produzindo efeitos representativamente notáveis 

sobre a geração de recursos e suas consequentes aplicações. 

Uma mais adequada explicitação é necessária, ou seja, tomando-se como referência as 

condições macroeconômicas, torna-se possível identificar vinculações importantes entre a 

gestão governamental da União e os entes subnacionais, especialmente no âmbito da moeda, 
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quer dizer, o contexto monetário tende a influenciar a administração das contas públicas em 

nível Federal, pois políticas mais restritivas monetariamente, fundamentalmente produzem 

ajuste fiscal, cujos efeitos são sentidos localmente, não sendo diferente no estado do RN, de 

acordo com Marques (2007) e SILVA et al. (2012 b). 

Posteriormente ao expediente já ressaltado, torna-se cabível tecer algumas 

considerações metodológicas não descartáveis. Saliente-se, a rigor, que esta investigação tem 

natureza explicativa, cuja preocupação trata de demonstrar, com base nos fundamentos 

teóricos, as relações dos resultados alcançados e a interpretação proveniente da literatura, em 

um contexto alicerçado no método dialético e materialista histórico marxista, configurando-se 

no ponto alto advindo do estudo. 

Logo, torna-se factual recordar que as tipologias de pesquisa giram em torno de um 

levantamento bibliográfico, documental, utilização de amostragem e, consequentemente, a 

adoção de instrumentos estatísticos descritivos capazes de mensurar o comportamento das 

variáveis, para que seja possível interpretar os resultados e estabelecer as eventuais relações 

entre as evidências alcançadas. 

Outro aspecto relevante é decorrente da natureza e forma de coleta dos dados, quer 

dizer, esta tese se propõe a captar dados essencialmente secundários originários das diversas 

fontes ligadas ao objeto de estudo via documentos vinculados ao orçamento executado (BO) e 

o disposto no PPA, LDO e LOA estaduais, notadamente, a partir de 2004 e se estendendo até 

2015, obediente aos últimos ciclos do Plano Plurianual potiguares. 

Diante disso, torna-se necessário coletar dados secundários provenientes dos 

documentos orçamentários norte rio-grandenses e o Banco Central do Brasil (BCB), sendo 

essas as principais fontes de informações para o trabalho, permitindo que se possa separar as 

rubricas constantes no orçamento, classificá-las na forma de capital (e suas variantes 

conceituais) e despesas sociais, cujas origens dos recursos partem das supracitadas receitas 

obtidas pelo RN. 

Operacionalmente, a relação dos resultados das estatísticas descritivas obtidas por 

meio das rubricas orçamentárias potiguares antes mencionadas e o comportamento das taxas 

de juros brasileiras, fundamentalmente, devem explicitar quão politicamente os ciclos do PPA 

estadual possibilitam haver convergência entre o contexto orçamentário potiguar, que é a 

manifestação do fundo público, frente às decisões de política monetária da autoridade 

nacional, aspecto empírico esperado no estudo. 

Após esses argumentos, via de regra, pretende-se tomar os resultados alcançados pelas 

estatísticas descritivas, em que se objetiva calcular indicadores entre as rubricas através das 
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taxas de participação relativa e, posteriormente, medir a variação percentual anual das contas 

enfatizadas, cuja preocupação é interpretar as evidências com base nas literaturas de ciência 

política e de teoria econômica, constituindo o percurso a ser trilhado na tese. 

A análise apontada, sem dúvida, requer a consideração de um elemento essencial ao 

desenvolvimento do exame que consiste na utilização do método dialético, o qual traz à 

pesquisa a ideia de oposição de classes na apropriação do orçamento estadual do RN, o duplo 

movimento do concreto ao abstrato expresso nos orçamentos programático e sua execução 

indo ao fundo público, retornando ao real como concreto pensado pela discussão do perfil dos 

gastos orçamentariamente, daí se configurando o uso da dialética, de acordo com O`Connor 

(1977), Mandel (1985) e Rosdolsky (2001). 

Assim, o objeto do concreto selecionado para a investigação trata do fundo público, 

em que esse progride ao abstrato na condição de um elemento capaz de reunir contradições 

internas, ou seja, a partir dele, a dotação orçamentária ligada ao capital e despesas sociais no 

RN, aspectos contrários em torno dos interesses de classe, manifestam-se como uma 

expressão do Estado capitalista. 

Acrescente-se a isso, por seu turno, o caráter histórico-indutivo, em outras palavras, o 

ente federativo supracitado fornece condições para a realização de uma pesquisa empírica, de 

maneira que satisfaz o apresentado por Mandel (1985), em que a construção de uma 

investigação alcança um estágio que o objeto pode propiciar a acomodação dos princípios 

dialéticos e da configuração do problema, fato esse bastante evidente nos traços aqui 

desenhados. 

Nesse sentido, um desses aspectos decorre de uma compreensão histórica do processo, 

ou seja, os quadriênios em que o PPA vigora mais recentemente, quer dizer, 2004/2007, 

2008/2011 e 2012/2015, resguardando contornos importantes para a organização orçamentária 

potiguar, de modo que expressam contradições na programação do orçamento ao longo do 

tempo, constituindo outra razão em escolher o método, pois os anos do estudo revelam 

inflexões econômicas relevantes, a exemplo da crise financeira de 2008, capaz de influenciar 

as finanças e políticas públicas estaduais. 

De fato, o método dialético permite estabelecer uma comparação entre o que se está 

programado no PPA, LDO, LOA frente à execução do orçamento expressa no BO, de modo 

que essa oposição própria do sistema capitalista, tendencialmente, pode acarretar diferenças 

representativas do planejado e a sua realização, uma vez que se consideram elementos 

políticos inerentes ao movimento aqui apresentado. 
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Outro ponto decorre do plano monetário nacional, na verdade, esse trata de uma 

variável que não se explora tão explicitamente no contexto da análise das finanças e políticas 

públicas, principalmente no terreno de uma unidade federativa subnacional. A explicação é 

que a direção da política monetária faz com que os recursos governamentais, os quais são uma 

das possíveis expressões do fundo público nesta tese, ajustem-se aos interesses dos blocos 

presentes no poder e representantes das frações do capital que defendem. 

Finalmente, os passos a serem dados estão descritos ao longo da atual seção, a qual 

pode sistematizar como se pretende desenvolver o estudo, justificando-se os conceitos e 

instrumentos utilizados, as possibilidades de estabelecimento de relações, as eventuais 

classificações das rubricas orçamentárias dentro de um método de análise dialético e 

materialista histórico, enfim, um caminho possível para que se construa esta pesquisa. 

Com efeito, o trabalho considera a articulação da literatura de ciência política que 

discute o Estado capitalista de características federativas e alguns conceitos da teoria 

econômica, fazendo com que se desenvolva relações próximas da aplicação metodológica de 

O`Connor (1977) no conceito de fundo público, procurando adaptar em uma unidade 

federativa subnacional, distintamente do que realizam para o Brasil Afonso e Souza (1977). 

 

Quadro Resumo – Principais contas potiguares e seu enquadramento metodológico. 

Receita total. Limite orçamentário. 

Receita corrente. Mais importante fonte de recursos. 

Receita de capital. Arrecadação estadual fruto de atividades produtivas. 

ICMS. Principal receita potiguar recolhida de modo próprio. 

FPE. Maior recurso via repasse ao estado. 

Despesa corrente. Maior comprometimento financeiro estadual. 

Despesa de capital. Gastos em torno de atividades produtivas potiguares. 

Gastos sociais. Aqueles ligados ao atendimento das demandas populares. 

Despesas sociais. Assistência social e gastos de segurança pública. 

Capital social. Demais gastos sociais considerados. 

Bases institucionais. PPA, LDO e LOA. 

Fonte: elaboração própria com base na literatura da tese. 

 

Diante do exposto, essa síntese teórica permite construir o que se encontra expresso 

nos objetivos da tese, possibilitando que uma adequada articulação teórico-metodológica 

tenda a viabilizar o enfatizado esforço de pesquisa, não sendo diferente com esta proposta, 
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notadamente quando se refere a contornos amplamente difundidos na literatura, mas sem fios 

que interliguem elementos como os aqui observados. 

Afinal, o Quadro antes apresentado, sem dúvida, tem a finalidade de resumir os 

principais conceitos trabalhados na tese, cuja preocupação é identificar de maneira mais 

simples os aspectos essenciais do estudo, haja vista, a rigor, a densa discussão postada nas 

páginas da investigação, a qual reúne inúmeros elementos diferentes e, consequentemente, 

uma síntese se reveste de flagrante desafio. 

Portanto, ao alcançar o término desta seção, fez-se necessário apontar que esse 

desenho lançou as bases fundamentais da pesquisa, a qual foi sistematizada por meio do 

apresentado nessas páginas. Logo, a exposição sumária do método dialético e materialista 

histórico exprimiu os passos a serem perseguidos, manifestando-se nos conceitos antes 

discutidos, compondo os elementos centrais para que se atingisse o objetivo pretendido no 

estudo. 

A seguir no trabalho, foi intenção revelar o conceito de fundo público de maneira mais 

detalhada e sua articulação com a política econômica e a política social, configurando a 

essência teórica que objetivou acompanhar as análises posteriores da pesquisa, viabilizando 

de modo mais notável, as relações do elemento mencionado e alguns atributos cruciais 

presentes na literatura da economia, fornecendo evidências capazes de sustentar as pretensões 

da tese em curso. 
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3 FUNDO PÚBLICO E AS POLÍTICAS ECONÔMICAS E SOCIAIS: UM 

PERCURSO TEÓRICO 

 

Este capítulo tem o objetivo de desenvolver uma reflexão acerca do comportamento do 

Estado ligado ao fundo público, ressaltando sua articulação diante de aspectos vinculados a 

política econômica e social, isto é, essa discussão apresenta inúmeras implicações, sendo 

pertinente para que se alcance uma análise mais precisa, a realização de alguns passos capazes 

de expressar semelhante contexto. 

Nesse sentido, o conceito de fundo público se relaciona, a partir da interpretação de 

O`Connor (1977) e reforçado pelo estudo de Oliveira (1988) com um duplo movimento, a 

saber: o processo de valorização do capital combinado com a reprodução da força de trabalho 

e o financiamento dos gastos com a assistência social e repressão (despesas sociais). Logo, 

nota-se uma clara influência do elemento teórico em exame frente a algumas importantes 

dimensões da sociedade capitalista, ou seja, as classes sociais, segundo evidências já 

ressaltadas nesta pesquisa. 

Portanto, este capítulo se encontra dividido em mais 4 seções, reservando os seguintes 

passos constitutivos: em um primeiro momento, discute-se a articulação do conceito de fundo 

público com a ideia de política fiscal; na sequência, dimensiona-se o exame com a política 

monetária; a seguir, faz-se uma ampliação para o âmbito internacional; finalmente, apresenta 

uma sumária contextualização sobre a política social, lançando um ponto bastante relevante 

resguardado nesta tese. 

 

3.1. Fundo público e política fiscal: uma desmistificação conceitual. 

 

A atual seção, via de regra, propõe-se a refletir sobre possíveis relações estabelecidas 

entre o fundo público e a política fiscal, ressaltando como são construídos esses movimentos 

de interação conceitual, as repercussões no âmbito da sociedade capitalista, além de que a 

presente discussão permite explorar quão assimétrica é a distribuição dos recursos 

socialmente gerados às diferentes classes. 

Dito isso, torna-se relevante desenvolver, ainda que do ponto de vista teórico mais 

geral, de que maneira o fundo público tem sua origem, a partir de aspectos vinculados ao 

plano fiscal. Logo, essa discussão reserva algumas considerações orientadas, em maior grau, 
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ao contexto econômico, contudo, faz-se necessário semelhante procedimento para que se 

possa examinar mais fidedignamente o aqui proposto: 

 

[...] o fundo público exerceu uma função ativa nas políticas macroeconômicas e é 

essencial tanto na esfera da acumulação produtiva quanto no âmbito das políticas 

sociais, particularmente da seguridade social. Com isso, ainda hoje, o fundo público 

tem papel relevante para a manutenção do capitalismo na esfera econômica e na 

garantia do contrato social. O alargamento das políticas sociais garante a expansão 

do mercado de consumo, o que viabilizou o compromisso de pleno emprego nos 

países centrais no período de 1945 a 1975. O fundo público também comparece 

como financiador de políticas anticíclicas nos períodos de refração da atividade 

econômica. (SALVADOR, 2008, p. 16). 

 

Diante do exposto, o autor anuncia que o fundo público sistematiza diversas formas de 

atuação no campo econômico e social, de modo que influencia na reprodução do capital, 

independentemente da natureza, e da força de trabalho, financiando tais seguimentos, cuja 

manifestação dos enfatizados aspectos ocorre na elaboração e execução orçamentária, 

conforme insistem os argumentos presentes neste trabalho. 

Assim, saliente-se que uma gestão fiscal requer a elaboração de um orçamento, ou 

seja, um dado ente público precisa formular a chamada peça orçamentária, a qual prever 

gastos nas mais variadas áreas de atuação governamental associada às expectativas de receitas 

provenientes dos tributos, segundo mostram Andrade (1986), Giambiagi (1996), Kohama 

(1999) e Carvalho (2008). 

Especificamente, como os recursos tributários são gerados? De modo mais amplo, os 

impostos decorrem da tributação vinculados à renda ou independente dessa (ligados ao 

consumo), além das chamadas contribuições sociais, de acordo com o descrito por Batista 

Junior (1995), Giambiagi e Alem (2001), Rezende (2001),Blanchard (2004), Carlin e Soskyce 

(2006) e Salvador (2008). 

Com efeito, a arrecadação tributária esperada possibilita a elaboração de um 

planejamento, isto é, uma programação das aplicações dos recursos na forma de gastos, seja 

expressa, na perspectiva da literatura aqui selecionada, em investimento ou consumo, os quais 

constituem o chamado capital social na leitura de Afonso e Souza (1977), ou mesmo no 

formato de transferências governamentais aos agentes privados (CARVALHO, 2008; 

GOBETTI, 2015 a; 2015 b; NASSIF, 2015). 

Diante do exposto, torna-se factível recuperar O`Connor (1977), o qual passa a discutir 

a experiência orçamentária dos Estados Unidos da América, cuja peculiaridade revela haver 

um duplo caráter na execução do orçamento, de um lado se verifica dispêndios públicos 

ligados ao capital social (manifestado nas políticas de acumulação) e de outro aqueles 
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atrelados às despesas sociais (explicitadas nas políticas de legitimação), sendo um importante 

elemento a ser examinado na tese. 

O autor supracitado tem seus argumentos reforçados por Afonso e Souza (1977), 

sistematizando uma reflexão capaz de desvendar alguns aspectos não explorados na teoria 

econômica ortodoxa
12

, a exemplo do perfil dos gastos
13

 governamentais no interior da 

sociedade capitalista em seu nível mais abrangente, quer dizer, a literatura somente se 

preocupa em relacionar receitas e despesas públicas, classificá-las, porém, a construção 

orçamentária e suas implicações não aparentes são pouco ou quase nada analisadas, já que ir 

para além das aparências é uma das características do método dialético aqui considerado. 

Assim, faz-se necessário suscitar outro conceito central e que se expressa como crucial 

a esses aspectos, isto é, a ideia de demanda efetiva consolidada na literatura econômica por 

Keynes (1985) e Kalecki (1987), a qual exprime ser a decisão de gasto que determina a renda, 

em outras palavras, os agentes escolhem primeiramente gastar e posteriormente se evidencia a 

magnitude da renda produzida. 

A argumentação anterior apresenta que tipo de relevância a atual discussão? A 

resposta é bastante factível, pois em uma economia capitalista os agentes (especialmente os 

privados) procuram produzir a fim de vender, em outros termos, o ambiente de troca 

manifestado no mercado é objetivo da sociedade envolvida no capitalismo, cuja finalidade 

corresponde ao ganho, produtores os lucros, os consumidores a utilidade e o Governo a 

arrecadação (VARIAN, 2003)
14

. 

Nesse sentido, a demanda efetiva expressa as decisões privadas em realizar gastos 

esperando ganhos, particularmente os empresários, os quais investem em itens reprodutíveis 

(ativos produtivos), tendo em vista, claramente, expandir a produção, na expectativa do lucro. 

O mesmo raciocínio se observa no plano do mercado financeiro, ambiente esse capaz de 

proporcionar a escolha de ativos de maior rentabilidade, graças à esperança de mais elevados 

retornos por parte dos chamados rentistas (SILVA, 1999). 

Os aspectos anteriores ressaltam, por seu turno, o caráter proveniente da demanda 

efetiva apoiados em Serrano (2001), ou seja, a decisão de gasto implica na geração da 

produção, em outros termos, para que se expanda a renda, faz-se necessário ampliar as 

despesas, não sendo diferente com o setor público. Esse, por sua vez, tende a produzir efeitos 

                                                           
12

 Essa vertente, originária do pensamento neoclássico, defende a minimização do ―Estado‖ dentro do contexto 

econômico e social. 
13

 Para a ortodoxia, os gastos públicos devem ser austeros, ou seja, o Governo não pode comprometer parte 

substancial de suas receitas a fim de não produzir efeitos inflacionários (FRIEDMAN, 1985; FRANCO, 2006). 
14

 Tais conceitos, procedentes da microeconomia ortodoxa, possibilitam compreender como cenário econômico 

capitalista se articula. 
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bastante significativos na economia quando aumenta seus gastos, cuja repercussão aparenta 

ser representativa: 

 

[...] o gasto público gera rendas, algumas das quais poderiam beneficiar diretamente 

famílias pobres. Essas rendas criam outras rendas pelo processo multiplicativo de 

despesa-renda. Finalmente, despesas públicas geram transferências à população, que 

podem ser afetadas por meio de transferências monetárias, como ajuda social ou 

pagamentos de seguro social. (ARAÚJO, 2006, p. 5). 

 

Afinal, a demanda efetiva exprime um conceito relevante a este exame, tendo em 

vista, na realidade, que a recuperação de O`Connor (1977) torna claro semelhante relação, ou 

seja, no orçamento de economias capitalistas elaborado pelos Governos, esses últimos 

decidem realizar despesas beneficiadoras dos participantes da classe dominante (capital 

social), ou daqueles presentes no interior da classe dominada (despesa social), justificando 

assim, a introdução conceitual anterior, fazendo com que se evidenciem diferenças 

importantes interclassistas. 

Uma vez apontadas tais evidências conceituais, torna-se indispensável demonstrar que 

orçamentariamente, os entes públicos decidem fixar o perfil de seus dispêndios orientados ao 

contexto da reprodução ampliada do capital ou aquela de natureza social na condição de 

formulação de políticas, quer dizer, dadas as características governamentais observadas, 

revela-se, ideologicamente, como as instâncias públicas se inclinam diante das classes, ainda 

que em geral o Governo, pertencente ao aparelho de Estado seja o ambiente natural 

capitalista, com base em Poulantzas (1980). 

Entretanto, como isso se dá na prática? Recuperando-se Simonsen e Cysne (1995), 

Blanchard (2004) e Carlin e Soskice (2006), os autores expressam que existem modelos 

macroeconômicos desenvolvidos a partir de fundamentos decorrentes das ideias keynesianas, 

em que o orçamento se torna igual à produção de um país no equilíbrio
15

, por exemplo, 

mostrando algumas implicações relevantes. 

O argumento anterior reserva aspectos centrais a esta análise, isto é, os modelos 

supracitados permitem que se explique o produto social através de variáveis chave, a exemplo 

dos investimentos privados, consumo privado, gastos públicos (investimento e consumo 

governamentais), além das transações correntes no plano internacional, expressando 

determinados contornos ideológicos presentes no orçamento de um Governo. 

                                                           
15

 Com o objetivo de medir a influência da atividade produtiva econômica sobre o orçamento, os modelos 

mencionados realizam simplificações capazes de desenhar como as economias capitalistas geram seus 

orçamentos, dando alguns contornos passíveis de compreensão desse processo. 
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Com efeito, os traços antes enfatizados dizem respeito quão a articulação no interior 

do Estado se desloca ao capital, ou menos representativamente aos trabalhadores, 

manifestando-se mais claramente na política fiscal, notadamente no poder exercido no âmbito 

político em torno das decisões, neste caso, aquelas ligadas ao cenário orçamentário, cuja 

configuração revela a autonomia relativa estatal nos termos de Poulantzas (1977). 

De maneira mais clara, o Estado capitalista, ainda que mais fortemente dedicado aos 

membros da classe dominante, atua como um harmônico agente capaz de evitar possíveis 

conflitos sociais, elemento próprio do capitalismo na leitura de Sweezy (1973), cujo 

mecanismo de inibição desse evento, necessariamente, trata das políticas sociais expressas, 

dentre outras, na geração de emprego e renda, garantia de direitos básicos, tendo na via fiscal 

a esfera compatível na realização das enfatizadas medidas governamentais, a partir dos 

trabalhos de Poulantzas (1980), Brunhoff (1985), Offe (1990), Soares (1995), Fagnani (2005), 

Araújo (2006) e Salvador (2008). 

Assim, Offe (1984) apresenta alguns importantes conceitos já mencionados no estudo, 

a saber: a seletividade estrutural, a ingovernabilidade e os partidos competitivos. De fato, no 

interior do Estado capitalista, as disputas pelo poder se explicitam, dentre outras expressões, 

partidariamente, quer dizer, os interesses dos grupos representados politicamente no aparelho 

de Estado passam pela articulação de acordos, compatibilizando o viés ideológico pelos 

interesses de grupos, das políticas econômicas ou sociais, segundo a supremacia das alianças 

constituídas pelo Governo diante do parlamento. 

Um incremento conceitual relevante trata da seletividade estrutural, essa corresponde a 

seleção das decisões políticas, as quais podem ser favoráveis ao capital ou parte dele, 

alternativamente, torna-se possível selecionar decisões políticas contrárias aos interesses da 

classe dominante, formando um fio que interliga os traços enfatizados e o fundo público 

expresso na construção orçamentária (GOUGH, 1975; OFFE, 1984; OLIVEIRA, 1988). 

De posse desses argumentos, alcança-se uma forma mais precisa para abordar o 

desenho do fundo público, em outras palavras, a formação do referido elemento se consolida 

orçamentariamente, reservando a característica de assimetria interclassista marcada no Estado, 

firmando os contornos políticos de decisão econômica no capitalismo (POULANTZAS, 1977; 

SALVADOR, 2008). 

Portanto, a relação do fundo público com a diferenciação de classe no capitalismo 

pode assim ser descrita, claramente, essa a mais geral, ampla e simples explicação passível de 

desenvolvimento na pesquisa, todavia, esta seção ainda reserva uma questão central, ainda 
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mais importante do que a anteriormente examinada, a saber: qual a articulação do fundo 

público com a política fiscal? 

A partir de agora, faz-se necessário analisar alguns aspectos relevantes em torno dos 

fundos públicos articulados com a política fiscal. Logo, uma definição indispensável trata do 

que venha a ser esse tipo de ação governamental, a qual se refere à capacidade que o Governo 

possui em realizar gastos ou tributar os agentes privados, podendo ainda transferir recursos 

aos últimos, cujo objetivo é alcançar a estabilidade econômica, distribuição de renda e a 

alocação de receitas para a aplicação dessas nos mais variados contextos da sociedade (OFFE, 

1975; REZENDE, 2001; CINTRA, 2005; HERMANN, 2006; LOPREATO, 2014). 

Nesse sentido, o desenho político se relaciona com a política fiscal? A resposta de fato 

é afirmativa, pois em um ambiente político em cuja representatividade é uma marca central, o 

parlamento passa a ser constituído por uma pluralidade de pensamento, na qual se resume no 

conflito de classe expresso nos distintos interesses, de maneira que uma parcela defende o 

caráter da acumulação (aparentemente se aproximando do perfil político brasileiro) e outra 

parte a ideia de legitimação, conforme a ideologia e origem de classe presente nos diversos 

partidos (GOUGH, 1975; OFFE, 1984; CARNOY, 1988). 

Com efeito, a materialização de tais aspectos é descrita no perfil de quão mais 

inclinada à política fiscal se exprime entorno do capital, ou seja, os interesses de classe mais 

convergentes com a chamada classe dominante delineiam as características quanto à 

tributação e/ou aplicação dos recursos públicos via gastos, demonstrando a real face da 

política fiscal. 

Essa, por sua vez, pode assumir comportamentos distintos em termos de seu reflexo 

diante da economia, isto é, torna-se possível haver política fiscal expansionista ou austera 

(restritiva), em que respectivamente se referem a uma ampliação dos gastos e/ou redução nos 

tributos e vice-versa, de modo que se a política fiscal for expansiva deve haver repercussões 

positivas economicamente na íntegra, caso haja uma política mais limitada, o efeito é 

invertido, de acordo com Araújo (2006), Hermann (2006) e Carvalho (2008). 

Assim, partindo-se de que a política fiscal expansionista é mais plausível ao que se 

pretende exprimir, faz-se necessário refletir quão assimétrica essa pode se manifestar, 

revelando orçamentariamente se tributos e/ou gastos convergem às características de natureza 

da acumulação ou legitimação na forma de políticas, assumindo sua face de capital ou despesa 

sociais em termos da dotação do orçamento. 

Portanto, os aspectos supracitados convergentes com O`Connor (1977) explicitam que 

as decisões políticas podem ser refletidas na composição orçamentária, dando evidências em 
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que a ação estatal é inclinada à classe dominante, deixando o caráter da assistência social e / 

ou repressão, tão somente, o mecanismo de harmonia na sociedade, exprimindo-se tal 

característica inerente ao Estado capitalista como expressão de seu desenvolvimento, 

corroborando com Afonso e Souza (1977). 

Um elemento relevante a essa discussão, sem sombra de dúvida, procede de quão 

tributos e gastos beneficiam o capital em detrimento dos trabalhadores, a partir da 

consolidação orçamentária. Logo, o argumento proposto pelo chamado efeito multiplicador 

keynesiano, no qual esse possui um poder de influência substancialmente menor que o efeito 

acelerador, em outras palavras, os gastos públicos orientados ao estímulo dos investimentos 

privados exercem maiores repercussões se comparado com aquelas despesas de custeio, 

geralmente mais consistente com a classe trabalhadora (não necessariamente atrelado às 

despesas sociais), segundo expresso no princípio da demanda efetiva (SIMONSEN e CYSNE, 

1995; BLANCHARD, 2004)
16

. 

O comentário anterior ganha mais evidência quando se consideram os impostos, isto é, 

autores como Batista Junior (1995), Giambiagi (1996), Gianbiagi e Alem (2001), Rezende 

(2001) e Riane (2002) mostram, a rigor, que a tributação ideal reserva características dentre as 

mais importantes, a ideia de progressividade, de maneira que quem ganha mais paga mais, 

contudo, a regressividade que relativamente quem ganha menos paga mais, parece ser um 

perfil muito comum de sistemas tributários como é o caso brasileiro, gerando assim o seguinte 

entendimento: o exemplo descrito exprime haver menor esforço fiscal dos capitalistas em face 

aos trabalhadores,
17

 sobre os últimos incide maiores cifras tributárias. 

O até então exposto é categórico, ou seja, o comportamento da política fiscal é de fato 

assimétrico, cujas classes antagonicamente posicionadas, uma em face de outra, diante do 

Estado, essas através da capacidade de influenciar as decisões políticas via parlamento 

especialmente, possibilitam coexistir contornos contundentemente claros de que a classe 

dominante influencia e, portanto, beneficia-se mais amplamente dos aspectos desenhados 

quando confrontada com a classe dominada
18

. 

Isso posto, torna-se possível examinar como os fundos públicos se relacionam diante 

do contexto expresso no decurso da atual seção. De fato, uma constatação bastante clara se 

                                                           
16

 O chamado efeito multiplicador se refere ao aumento da demanda agregada capaz de alterar um nível de 

produção, porém, não modificando a capacidade instalada da economia; já o efeito acelerador implica na 

mudança da capacidade instalada, ampliando o horizonte de produção, sendo o último mais relevante para uma 

economia capitalista. 
17

 A progressividade e a regressividade se relacionam, respectivamente, com tributos aplicados sobre a renda e o 

consumo. 
18

 Tais argumentos estão detalhados mais adequadamente no capítulo anterior desta tese. 
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descreve no antagonismo de classe, o qual permite haver diferenças evidentes no plano da 

política fiscal, sendo possível grafar que os fundos públicos seguem semelhante movimento, 

uma vez que tais elementos se originam de decisões políticas, as quais são delineadas no 

interior do aparelho de Estado. 

Afinal, o campo político exerce uma influência decisiva na incidência dos tributos e a 

sua distribuição entre as classes, regiões, dentre outros. De fato, ao recuperar Poulantzas 

(1980), Offe (1984), Neder (1988), Batista Junior (1995) e Afonso e Serra (1999), uma 

constatação factível trata da construção política que é capaz de distribuir o fundo público 

proveniente dos impostos, quer dizer, os recursos arrecadados são originários de fontes que, 

geralmente, são menos onerosas ao capital e de maior repercussão sobre os trabalhadores. 

Para Salvador (2008), por sua vez, a constituição do fundo público no Brasil apresenta 

uma característica mais regressiva, ou seja, a grande parte da formação desse advém de 

impostos vinculados ao consumo e não a renda, de maneira que essa explicitação proposta 

pelo autor supracitado mostra, claramente, haver uma escolha das instâncias governamentais 

da Federação brasileira nos diferentes níveis, em arrecadar distorcidamente, quer dizer, a 

partir de tributos essencialmente regressivos. 

Em suma, o quadro de referência exprime que a composição da arrecadação 

governamental nas diversas unidades federativas, a distribuição desses, o volume e a direção e 

perfil dos gastos, formam um conjunto de aspectos politicamente determinados, de maneira 

que a economia capitalista requer um Estado relativamente autônomo, porém, sua inclinação 

ao capital é incontestável, tão somente, demarcando contornos nos quais o fundo público se 

desenha na estrutura descrita nos estudos de Gough (1975) e Oliveira (1988). 

Com efeito, as constatações provenientes de O`Connor (1977), Poulantzas (1977; 

1980), Offe (1984) e Salvador (2008), alguns dos autores mais relevantes a esta tese, revelam, 

categoricamente, que de fato coexistem em um Estado capitalista classes antagônicas e que 

disputam maiores fatias do chamado bolo tributário, entretanto, os benefícios mais 

expressivos recaem, claramente, sobre os ombros dos capitalistas, grafando assim, 

evidentemente, a forte inclinação dos gastos públicos na forma de capital social, reservando 

ao campo da assistência social e repressão, proporções bastante reduzidas. 

Portanto, a discussão até então desenvolvida descreve como se comporta a política 

fiscal, isto é, assumindo um perfil distinto entre as diferentes classes na disputa por maiores 

participações no enfatizado plano, sendo possível afirmar que há movimento idêntico ao 

contexto do fundo público, dito em outras palavras, a direção desse se manifesta no concreto, 

para esta análise, através da execução orçamentária, de acordo com O`Connor (1977) e 
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Afonso e Souza (1977), cujos últimos aplicam para o Brasil esta análise proposta pelo 

primeiro. 

Em síntese, a manifestação do fundo público pela execução do orçamento, 

particularmente, afirma-se no conceito de Estado capitalista aqui adotado, o qual reproduz seu 

significado, em boa medida, no ente estadual potiguar, cuja política fiscal (a única, em termos 

econômicos, possível de efetivação por uma instância subnacional) se expressa, 

assimetricamente, no capital e despesas sociais antes enfatizados, revelando o caráter central 

envolvido na tese aqui descrita. 

Assim, resta delimitar mais precisamente o significado de fundo público a este estudo, 

quer dizer, esse é composto por um conjunto de tributos direcionados para a formação de um 

fundo qualquer, conforme explicitação de Salvador (2008), o qual examina o conceito através 

de suas conexões diante do contexto do capital financeiro ou produtivo, denotando o caráter 

apontado pelo autor amplamente discutido nestas páginas. 

Entretanto, a tese aqui desenhada, via de regra, compreende fundo público compatível 

com a interpretação de Oliveira (1988), em outras palavras, o autor estabelece que há uma 

diferenciação de classe na qual o Estado capitalista beneficia os membros da parcela 

dominante em detrimento das demais classes, sistematizando tais razões pela convergência da 

ideia enfatizada e os instrumentos teóricos e metodológicos de O`Connor (1977), 

evidenciando os argumentos exaustivamente descritos na atual seção e firmando o conceito 

precisamente destacado. 

Afinal, o fundo público, na leitura aqui aceita, permite desenvolver um exame 

empírico no RN, de acordo com o já expresso no trabalho, cuja explicação perpassa pela 

orientação na estrutura firmada no método dialético de notável relevância à investigação, 

demonstrando a relação do que é fundo público e sua manifestação orçamentária potiguar, 

viabilizando os traços subsequentes nesta discussão. 

Uma vez desenhado o exame postado nestas páginas, o qual de modo bastante simples 

procurou descrever um pouco da articulação entre o fundo público e a ideia de política fiscal, 

na seção posterior, pretende-se focalizar outra relação central ao estudo que consiste em 

refletir como o elemento em discussão se relaciona com a política monetária, tornando outro 

ponto de destacada importância no contexto da valorização do capital. 

 

3.2. Fundo público e política monetária: uma contextualização teórica. 
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A seção que agora se inicia, sem dúvida, pretende discutir a articulação do fundo 

público com a política econômica, a qual se exprime na gestão monetária (destaque do item) e 

força de trabalho, a partir da interpretação de Brunhoff (1985). Assim, procura-se 

primeiramente explorar a influência do equivalente geral na economia capitalista, as 

preferências quanto ao perfil da política monetária, finalmente a relação estabelecida da 

gestão estatal da moeda e o fundo público, para afinal se compreender como esse movimento 

revela a acumulação de capital. 

Com efeito, a moeda no sistema capitalista assume um papel central, quer dizer, 

através dela se desenvolvem inúmeras relações, caso o raciocínio se encontre em uma simples 

troca estabelecida por dois agentes, ou mesmo uma complexa interação, é factível evidenciar 

semelhante contexto analítico. 

 

Esse papel de equivalente geral, dado ao ouro por razões que dizem respeito às suas 

propriedades físicas (valor de uso), é uma determinação essencial da moeda, à qual 

todas suas formas específicas estão sujeitas, em última instância. Não está na 

natureza do ouro ser moeda, mas é a natureza da relação social o fato de que a 

moeda é que explica a importância do ouro. (BRUNHOFF, 1985, p. 38). 

 

Antes, porém, faz-se necessário exprimir que a moeda apresenta algumas funções que 

a caracterizam, conforme Silva (1999) e Carvalho et al. (2007), isto é, essa pode expressar sua 

face de meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, cujos contornos revelam que em 

uma sociedade de mercado, o intercâmbio deve ser realizado por meio de um equivalente 

geral capaz de manifestar o valor das mercadorias nela (BRUNHOFF, 1985). 

Além disso, a ideia de unidade de conta corresponde ao ―quantitativismo‖ presente no 

ambiente de mercado, em outras palavras, tal característica se resume no preço, o qual é a 

aparência do valor das mercadorias, sendo esse último a cristalização do chamado trabalho 

humano socialmente necessário constante nos itens a serem intercambiados, ou seja, uma 

relação social, a partir de elementos presentes em Marx (2003). 

Afinal, a ideia de reserva de valor consiste em uma característica bastante relevante, a 

qual exprime quão a moeda assume a centralidade na economia capitalista, tornando-se o 

elemento determinante na escolha dos agentes, já que essa manifesta em si o valor das demais 

mercadorias, de maneira que se o ativo for mais líquido se aproxima da moeda e vice-versa, 

em outros termos, isso significa a chamada preferência pela liquidez
19

. 

                                                           
19

 Esse conceito se refere à escolha dos agentes em possuírem ativos mais líquidos, de modo que quanto mais 

fácil for à conversão do ativo em moeda mais líquido esse é, ao passo que quão mais difícil de conversão, menor 

é a liquidez. 
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Uma vez descritas às características da moeda, o ponto crucial da análise em curso 

trata de quão ela se comporta diante de uma sociedade com perfil capitalista, quer dizer, qual 

seu papel em um ambiente de troca? A resposta a tal aspecto se firma em alguns pilares, 

conforme discutem Simonsen e Cysne (1995), Fiocca (2000), Wray (2003), Blanchard (2004), 

Modenesi (2005) e Carlin e Soskice (2006), de modo que os autores concordam no fato da 

precificação da moeda ser decorrente das chamadas forças de mercado, ou seja, os 

mecanismos de oferta e demanda mostram o preço da moeda através das taxas de juros
20

. 

Afinal, qual a relevância do enfatizado aspecto na economia capitalista? 

Assim, torna-se indispensável recuperar Keynes (1985), de maneira que esse propõe 

um conceito central no tocante à participação da moeda no âmbito aqui discutido, a saber: a 

eficiência marginal do capital. De fato, o referido elemento teórico expressa que se a taxa de 

juros se encontrar mais elevada comparativamente aos lucros esperados em uma atividade 

produtiva, a tendência diz respeito a que os agentes apliquem seus recursos na esfera 

financeira, caso contrário, ocorre o oposto. 

Diante dos contornos prévios, o conceito de eficiência marginal do capital é de 

suprema importância na decisão do perfil das preferências dos agentes privados, isto é, de 

acordo com a magnitude das taxas de juros da economia, torna-se possível perceber se o 

dinamismo econômico se verifica ou não, já que se o nível de produção for maior, a 

repercussão como queda no desemprego, aumento da renda disponível socialmente, maiores 

arrecadações governamentais via tributos, expectativas empresariais mais favoráveis, enfim, o 

plano da economia capitalista se descreve mais plausivelmente. 

Entretanto, os efeitos se revelam invertidos caso os lucros esperados se enquadrem 

inferiores às taxas de juros, ou seja, os agentes passam, tendencialmente, a escolher os 

chamados ativos financeiros, fazendo se reduzir o nível da atividade produtiva. Uma questão 

importante se evidencia nesse contexto, a saber: como se dá a administração das taxas de 

juros na economia capitalista? 

Com efeito, a gestão da moeda através do Governo expressa distintas maneiras de sua 

efetivação, quer dizer, a literatura descreve um par de hipóteses, a saber: a moeda é exógena 

ou endógena? A ―hexogeneidade‖ monetária diz respeito à exclusividade de sua emissão via 

ação governamental, isto é, apenas o Governo tem a capacidade de emitir moeda e as demais 

                                                           
20

A moeda como resultado da interação entre ofertantes e demandantes produz uma taxa de juros, ao passo que 

se a demanda for maior que a oferta os juros se elevam, estimulando-se o movimento de poupança e se 

reduzindo os investimentos caso contrário, os efeitos são invertidos. 
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instituições são impossibilitadas de criar a chamada base monetária
21

, segundo mostram 

Simomsen e Cysne (1995), Blanchard (2004) E Carlin e Soskice (2006). 

Já a ―endogeneidade‖ se refere à participação efetiva dos chamados bancos comerciais 

nesse contexto, de modo que o Banco Central (BC), tão somente, tem a capacidade de 

influenciar na magnitude das taxas de juros do sistema bancário, permitindo que um conjunto 

de outras instâncias venham a gerar um maior contingente de base monetária, de acordo com 

Fiocca (2000) e Wray (2003). 

 

Isso não quer dizer que o Estado dirige a moeda ou se encontra em condições de 

controlar sua quantidade global e, por isso (para aqueles que adotam a tese 

quantitativa), seu valor. Não, isso significa apenas que o Estado participa 

necessariamente na reprodução do equivalente geral, para a efetivação da qual é 

preciso principalmente que as diversas formas de moeda que circulam num dado 

momento sejam permutáveis umas pelas outras, a uma taxa dada (BRUNHOFF, 

1985, p. 40). 

 

Uma vez expostas tais hipóteses presentes na literatura, torna-se relevante refletir qual 

o papel do Governo (membro do aparelho de Estado mais geral) no campo monetário, 

especialmente no que tange a criação da chamada base monetária, isto é, quão a moeda 

repercute dentro da economia capitalista, bem como seus desdobramentos na condição de 

parte integrante da política econômica. 

Com efeito, a hipótese de ―exogeneidade‖ da moeda, tendo o Governo como detentor 

exclusivo da emissão da mesma é bastante simplificadora, na verdade, é mais realista pensar a 

criação da base monetária de modo endógeno, pois os bancos comerciais também podem 

expandir a oferta de moeda via empréstimos bancários (a chamada moeda escritural
22

), 

reservando-se à esfera governamental, a atribuição de tão somente influenciar no contexto da 

moeda via alterações pela política monetária (detalhada na sequência do estudo), segundo 

Fiocca (2000) e Wray (2003). 

Os autores supracitados ressaltam, a rigor, que os bancos comerciais correspondem à 

empresas com características capitalistas, cuja expectativa é sempre a procura pelo lucro, de 

maneira que o mecanismo de lucratividade se dá através da diferença de captação dos 
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 Esse conceito diz respeito ao chamado papel moeda em poder do público e os depósitos a vista, para maiores 

detalhes consultar Carvalho et al. (2007). 
22

 Essa diz respeito aos chamados depósitos a vista existentes nos bancos comerciais, conforme Carvalho et al. 

(2007). 
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depósitos remunerados dos correntistas e os empréstimos ao público, tendo em vista, 

claramente,, que o hiato de juros
23

 gera os ganhos bancários. 

Entretanto, o Governo assume a função de regulador do sistema financeiro, 

peculiarmente em torno dos bancos comerciais, utilizando o Banco Central, esse exerce a 

atribuição de ―banco dos bancos‖, estabelecendo limites orientadores da ação bancária, 

conforme exprimem Carvalho et al. (2007). Logo, quais são os mecanismos praticados pelo 

Banco Central na gestão dos bancos comerciais? 

Os instrumentos de administração da moeda pelas autoridades monetárias 

manifestadas no BC se traduzem nos seguintes: depósito compulsório, taxa de redesconto e 

operações de mercado aberto
24

. Esses de modo respectivo refletem a obrigatoriedade dos 

bancos em manter na forma de depósitos determinada quantia de moeda; o redesconto, por 

sua vez, exprime que se os bancos estiverem em dificuldade financeira, o BC se torna 

emprestador em última instância, contudo, as restrições a tal função variam de acordo com a 

gestão; finalmente, as operações de mercado aberto regulam a liquidez no sistema econômico 

via compra e venda de títulos em leilões, a partir de Carvalho et al. (2007). 

Os aspectos anteriormente apresentados, sem sombra de dúvida, revelam o 

comportamento da gestão estatal da moeda discutida por Brunhoff (1985), grafando que o 

Governo influencia a quantidade de meios de pagamento
25

 em circulação, contudo, não 

determina exclusivamente tal quantia, produzindo assim, uma interpretação ainda mais 

relevante do quadro de referência, a saber: quais as repercussões da administração monetária 

em uma economia capitalista? 

Antes, porém, torna-se factível salientar que o contexto político é sumariamente 

postado nas decisões de política monetária, de fato, formular uma hipótese na qual a moeda é 

exógena desconsidera contornos centrais presentes em uma componente política, para efeitos 

analíticos desta tese, assume-se que a moeda endógena revela um caráter mais consistente 

com o aqui proposto. 

Assim, recuperando-se autores como Poulantzas (1980), Offe (1984) e Mascaro 

(2013), uma constatação relevante trata de se perceber quão se articulam os atores entorno de 

seus interesses, sendo mais específico, os grupos políticos exercem pressões dentro do 

                                                           
23

 Significa que os bancos possuem uma taxa de captação e outra de concessão, de maneira que a diferença entre 

elas é chamada de spread bancário. 
24

 Mais conhecidas como open marketing. 
25

 Corresponde a soma do papel moeda em poder do público e os depósitos a vista, de acordo com Carvalho et 

al. (2007). 
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aparelho de Estado, na tentativa de alcançar o atendimento das demandas dessa ou daquela 

referida parcela. 

Portanto, partindo da ideia de uma sociedade de classe, a qual é constituída 

antagonicamente, o parlamento e outras instituições representativas como as entidades do 

empresariado e sindicatos de trabalhadores, dentro de uma estrutura democrática no interior 

do Estado, reúne, pelo menos em parte, a chamada pluralidade de pensamento, exprimindo os 

conflitos entre as classes dominante e dominada, de maneira que a primeira prepondera diante 

da segunda, não sendo diferente ao que ocorre no plano monetário. 

Após os comentários anteriores, reconhece-se que a gestão estatal da moeda é 

fortemente influenciada por contornos políticos, diametralmente oposta a compreensão 

ortodoxa que defende inclusive uma administração da política monetária, tão somente, 

chancelada pelos técnicos e não considerando fatores políticos, em concordância com 

descrição de Modenesi (2005) e Franco (2006). 

Nesse sentido, como de fato a componente política penetra no plano da gestão da 

moeda? A resposta a essa questão exige algumas simplificações momentâneas, de modo a 

permitir uma compreensão mais sistemática do movimento em exame, possibilitando ao cabo 

da análise, a flexibilização da suposição. 

Isso posto, supõe-se que a economia hipotética é fechada, quer dizer, o país não 

estabelece relações comerciais ou financeiras internacionalmente, de maneira que as decisões 

de política econômica
26

 apenas repercutem nacionalmente. Tal situação representativa permite 

grafar que o gestor da moeda se preocupa com os seguintes aspectos: taxas de juros maiores 

combatem a inflação e aumentam a lucratividade do setor financeiro, a exemplo dos bancos 

comerciais; contrariamente, taxas de juros menores estimulam ganhos econômicos entorno da 

produção, com a peculiaridade de possíveis elevações inflacionárias. 

Os elementos anteriores correspondem a uma dicotomia teórica, isto é, de um lado se 

encontram os defensores de juros mais elevados, sem a preocupação da eventual expansão na 

taxa de desemprego, quer dizer, o objetivo é, tão somente, o combate a inflação, as chamadas 

medidas impopulares
27

, de acordo com Blanchard (2004) e Franco (2006). 

De outro lado, enquadram-se aqueles que concordam com políticas menos austeras, ou 

seja, o Governo deve fixar juros menores, na tentativa de estimular maiores investimentos, 
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Exclui-se a política cambial, para efeitos desse tipo de análise. 

27
 Essas se referem às decisões governamentais de fixação de taxas de juros mais elevadas, gerando a chamada 

política monetária restritiva (menor oferta de moeda), a qual repercute no âmbito produtivo, desacelerando 

investimentos, queda no nível de produção e aumento do desemprego; aspectos tais congruentes com o princípio 

da demanda efetiva. 
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queda no desemprego, cuja repercussão desfavorável trata no aumento do nível de inflação 

como decorrência do processo, consistente com as interpretações de Araújo (2006), Hermann 

(2006) e Silva et al. (2013). 

O antes exposto explicita alguns contornos teóricos relevantes, entretanto, tais 

aspectos fornecem subsídios interessantes à análise, isto é, as decisões de política monetária 

tomadas pelo Governo. Uma ressalva corresponde à utilização dessa discussão, isto é, a ideia 

de investimento social de O`Connor (1977) não considera a acumulação capitalista no terreno 

financeiro, sendo premente, por seu turno, a explicitação constante na atual seção, no sentido 

de uma complementação conceitual fundamental ao alcance do esperado na tese. 

Dito isso, que relação se pode estabelecer entre o fundo público e a moeda no contexto 

da valorização do capital? Inicialmente, parte-se de uma interpretação ortodoxa, a exemplo de 

Friedman (1985) e Franco (2006), a qual entende que gastos públicos mais elevados 

produzem instabilidade econômica, pois o Governo realiza mais despesas se comparado ao 

que arrecada, gerando déficits, cuja repercussão é o aumento inflacionário via emissão de 

moeda. E, desta forma, reduzindo os dispêndios sociais. 

De fato, quando ocorrem maiores gastos públicos e, como resultado surge déficits 

pronunciados, o financiamento via emissão monetária através da colocação de títulos da 

dívida pública no sistema econômico, via de regra, possibilita aos agentes passarem a exigir 

juros maiores para que demandem tais títulos, deixando o Governo com a alternativa de subir 

as taxas de juros da economia, beneficiando os capitais do setor financeiro, a partir de Silva 

(1999) e Carvalho et al. (2007). 

Embora o argumento anterior corresponda à realidade, esse trata de um possível 

discurso aparente carregado ideologicamente, uma vez que o plano inflacionário impõe as 

chamadas políticas austeras, de maneira que os cortes de gastos significam o mecanismo a ser 

seguido, cuja medida que antecede a qualquer elevação das taxas de juros, descreve uma 

menor participação do Governo em intervir favoravelmente na economia, atuando 

sistematicamente em benefício do capital. Neste sentido, portanto, são reduzidos os gastos 

com a reprodução da força de trabalho. 

Assim, o fundo público, em comunhão com Oliveira (1988), assume seu caráter de 

―Estado providência‖, suscitando uma clara inclinação ao beneficiamento da classe 

dominante, sendo convergente com a fração dessa que exerce o poder naquele dado momento, 

segundo Poulantzas (1977; 1980), reservando aos membros da classe dominada, tão somente, 

políticas pontuais, a fim de manter a harmonia social. 
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Nesse sentido, o fundo público deve se manter coerente com a direção da política 

monetária, quer dizer, se essa for inclinada ao favorecimento do capital financeiro, a atuação 

governamental deve se conservar orçamentariamente austera, reduzindo gastos e desenhando 

sua participação nos lugares não explorados pelo capital, porém, sempre preservando as 

características de dominância de classe (Salvador, 2008). 

Agora, quando se toma como referência a interpretação não ortodoxa, a exemplo de 

Silva (1999), Araújo (2006), Hermann (2006) e Carvalho et al. (2007), uma questão que salta 

aos olhos, na realidade, diz respeito ao intervencionismo governamental, esse procura realizar 

políticas fiscais e monetárias expansivas, cuja tentativa é aumentar o nível de produção 

econômica, reduzir o desemprego, ampliar a renda pessoal disponível não reservando os 

cuidados excessivos com o combate a inflação. 

Os autores mencionados, por sua vez, atestam que uma política fiscal expansionista 

pode considerar as transferências do Governo aos agentes privados, isto é, as chamadas 

políticas de renda fazem parte das medidas de beneficiamento social. Logo, a repercussão no 

campo monetário se relaciona com juros menores, aumento de poder aquisitivo por parte dos 

consumidores (famílias), cujo possível reflexo trata de um contexto em que o fundo público se 

enquadra na direção de uma política monetária mais orientada às classes menos contempladas. 

Isso posto, a discussão até agora empreendida exprime que o fundo público se 

relaciona com o comportamento da política monetária, quer dizer, a direção do primeiro é 

consistente com as tomadas de decisão sobre a segunda, de maneira que a fração do capital 

que se encontrar no exercício do poder determina o perfil da influência das taxas de juros em 

todo o sistema econômico, repercutindo no volume do fundo público e não na essência desse, 

de acordo com o conceito de bloco no poder proposto por Poulantzas (1977) e reforçado no 

estudo de Carnoy (1988). 

A última afirmação é factual, haja vista, via de regra, que a expressão da acumulação 

como característica central do aqui discutido não se modifica, ao contrário, essa permanece 

coerente com os princípios ideológicos apontados por O`Connor (1977) e Poulantzas (1980), 

os quais permitem compreender que a estrutura do fundo público conserva premissas 

dialeticamente aceitas através da manifestação orçamentária, quer dizer, a composição do 

orçamento traduz tal diferença de classes, cuja orientação monetária é consistente a esse 

aspecto é amplamente presente na literatura. 

De fato, uma interpretação decorre da composição política existente no parlamento e 

outros membros do aparelho de Estado, em que a classe dominante fracionada exerce sua 

influência em torno de qual política econômica é mais conveniente a ser desenvolvida, 
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realizando pressões políticas em demandar aquilo que é pretendido pelos grupos de interesses, 

caracterizando-se dessa forma, a chamada gestão estatal da moeda presente em Brunhoff 

(1985), sustentada, contudo, no conceito de partidos competitivos e demais instituições 

representativas e constantes na sociedade, de acordo com elementos provenientes de Offe 

(1984), já apresentado nesta pesquisa. 

Afinal, o que é possível constatar decorre das decisões políticas orientadoras da 

moeda, de modo que essa política econômica define, tão somente, qual fração da classe 

dominante se beneficia mais contundentemente naquele dado momento, isto é, a valorização 

do capital prepondera diante das demais classes, possibilitando haver à conservação dos 

contornos já discutidos, com a peculiaridade em torno dessa modalidade teórica de 

fracionamento repousante sobre os capitalistas. 

Um último ponto a ser enfatizado é retirado das ideias constatadas por Salvador 

(2008), em que o autor, ao discutir o fundo público, expressa que existem determinadas 

situações relevantes a análise em curso, notadamente, no que tange à convergência das 

políticas fiscal e monetária, na condição de políticas econômicas, ainda que se refiram ao 

contexto de uma economia fechada, hipótese simplificadora adotada na presente seção. 

 

Para impedir que a dívida entrasse em trajetória de aumento contínuo e, ao mesmo 

tempo, viabilizar a manutenção dos juros reais muito altos (que aumentam a dívida), 

a opção foi gerar superávits primários expressivos e elevar a carga tributária, tudo 

para pagar os custos do endividamento. Desde então, estes são os eixos básicos da 

política econômica que condiciona todos os seus demais aspectos. Reside aqui a 

essência do continuísmo da política econômica do Governo Lula em relação ao 

segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. (SALVADOR, 2008, p. 310). 

 

Assim, o autor mostra haver convergência do plano fiscal que origina o fundo público 

e o cenário monetário, revelando ser incompatível uma dissociação desses elementos 

presentes dentro de um Estado capitalista, ainda mais quando possui características 

federativas como o Brasil, constituindo assim, o caráter fundamental por explicitar tal 

contexto. 

Uma derradeira observação, sem dúvida, trata de mencionar que o campo monetário 

no sistema capitalista tem fortes vínculos com as relações de produção e, consequentemente 

sociais, a partir de alguns atributos constantes em Keynes (1985). Assim, esse cenário é 

representativo por influenciar a política fiscal, de acordo com as evidências descritas nesta 

seção, demonstrando que a repercussão da moeda sobre as contas públicas exerce eventuais 

mudanças nas medidas sociais por conseguinte, no terreno federativo brasileiro integralmente, 

não sendo diferente no RN. 
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Em suma, o desenho presente neste item apontou para a direção do fundo público no 

plano da política monetária, entretanto, uma questão relevante não foi explorada aqui, a saber: 

a repercussão da moeda em uma economia aberta, em outros termos, a qual se relacionou 

internacionalmente. Portanto, a seguir, considerou-se o exame desse aspecto complementar ao 

aqui discutido. 

 

3.3. Fundo Público e Política Monetária em uma Perspectiva Internacional: uma relação 

possível. 

 

O até então discutido, por sua vez, tem expresso o contexto no qual o fundo público se 

encontra inscrito, de maneira que esse descreve uma articulação com aspectos ligados a 

política fiscal e monetária, a última, por sua vez, no âmbito de uma economia fechada. Logo, 

a seção que agora se inicia trata da relação do exposto no item anterior, quer dizer, o fundo 

público e a moeda, considerando o ambiente internacional. 

Antes, porém, ressalte-se que a adoção desse procedimento metodológico, na verdade, 

corresponde à separação da economia capitalista em sendo fechada ou aberta pela literatura, 

cuja razão da recuperação aqui realizada, na verdade, decorre da melhor compreensão da 

influência da moeda sobre o campo fiscal, tanto nacionalmente quanto estadualmente, 

admitindo que a abertura permite enxergar as causas de alterações nas taxas de juros, 

especialmente em um país periférico como o Brasil, além de atestar a repercussão desse 

ambiente nas políticas sociais no Rio Grande do Norte, adiante desenvolvida tal discussão. 

De fato, a chamada economia aberta, ou seja, aquela que estabelece relações entre 

países do ponto de vista comercial e financeiro, revela determinados movimentos de bens e/ou 

serviços, além dos capitais financeiros, repercutindo nas atividades econômicas em linha 

gerais (SIMONSEN e CYSNE, 1995; BLANCHARD, 2004; CARLIN e SOSKICE, 2006). 

Assim, como a moeda interage no plano internacional? Pode-se examinar tal aspecto a 

partir do comportamento das taxas de juros, isto é, na verdade existe um duplo movimento 

entorno da moeda, a saber: internamente ao país, os juros afetam a dinâmica produtiva e 

financeira da economia, já externamente, a implicação se dá no trânsito dos bens e/ou serviços 

e os capitais de curto prazo. 

Antes, entretanto, torna-se importante ressaltar o conceito de câmbio, o qual diz 

respeito a quantidade necessária de moeda de um dado país para que se compre uma unidade 

de moeda de outra nação, de maneira que essa proporção define os movimentos comerciais e 
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financeiros tendenciais, conforme mostram Arestis et al. (2003), Krugman e Obstfeld (2005), 

Carvalho et al. (2007),Vartanian (2010) e Silva et al. (2013). 

Nesse sentido, qual a repercussão cambial sobre a economia capitalista? Os autores 

supracitados discutem que os juros, que decorrem da interação entre oferta e demanda por 

moeda, influenciados por decisões dos gestores de política monetária, a partir da suposição de 

―endogeneidade da moeda‖, quando decidem que os juros se elevem nacionalmente, por um 

lado ocorre que haja estímulos a queda nos investimentos privados, contudo, uma menor 

quantidade de ativos monetários em circulação diante daqueles de curso internacional 

explicita uma maior oferta de capitais financeiros no país e vice-versa. 

Claramente, o anteriormente exposto se firma em movimentos financeiros, todavia, o 

mesmo ambiente descrito implica no plano comercial, a partir da chamada condição de 

Marshall Lerner
28

, que consiste em uma desvalorização cambial em provocar aumento 

tendencial nas exportações e queda nas importações, reservando-se ao processo de 

valorização do câmbio, efeitos contrários. 

Dito isso, faz-se necessário explorar melhor tais elementos, isto é, como se pode 

analisar mais precisamente o movimento até então enfatizado? Inicialmente, uma ressalva 

relevante trata do chamado diferencial de juros
29

, esse corresponde a necessidade dos juros 

internos a uma economia serem suficientemente grandes a ponto de equilibrar as taxas de 

juros externas, as expectativas de variação do câmbio e o risco país, tendo em vista, 

consequentemente, manter o Balanço de Pagamentos
30

 (BP) em equilíbrio, caso contrário, 

esse pode se configurar deficitário ou superavitário, gerando significativas repercussões 

econômicas e sociais (SIMONSEN e CYSNE, 1995; KRUGMAN e OBSTFELD, 2005; 

CARLIN e SOSKICE, 2006). 

Na verdade, o que se pretende exprimir com esses elementos teóricos é tão somente 

revelar quão a moeda implica na economia e sociedade como um todo, quer dizer, uma 
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 Esse conceito consiste na influência do câmbio real (taxa de câmbio nominal descontada a inflação) sobre as 

exportações e importações de bens e serviços, de modo que se houver uma desvalorização do câmbio real, 

estimulam-se as exportações e desestimulam-se as importações, reservando-se ao movimento contrário, 

resultados invertidos. Para maiores detalhes, consultar Blanchard (2004). 
29

 Corresponde a uma relação entre as taxas de juros básicas de um país e aquelas de referência internacional, 

que se somam as expectativas dos agentes quanto à variação da taxa de câmbio em um período futuro, além do 

chamado risco país, definindo como é inseguro investir em determinadas economias; assim, os juros domésticos 

devem superar esses elementos afim de que haja um ingresso de capitais financeiros no país, caso os juros 

domésticos sejam menores do que o contexto antes enfatizado, deve haver uma fuga de capitais (KRUGMAN e 

OBSTFELD, 2005). 
30

 Esse se refere ao balanço de todas as transações que o país estabelece internacionalmente; sua composição 

decorre da soma das transações correntes (balanço de bens e serviços exportados e importados) com a chamada 

conta de movimentação de capitais autônomos (aqueles de natureza financeira entendidos de curto prazo), de 

acordo com Blanchard (2004). 
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política monetária assume um papel central na dinâmica em exame, de maneira que sua gestão 

influencia aspectos internos e externos ao país. Logo, uma questão preponderante se 

fundamenta na reflexão de Keynes (1985), visto que esse autor defende um maior controle de 

capitais. 

A ponderação anterior, por sua vez, reconhece haver no sistema capitalista fatores 

contundentes geradores de instabilidade, quer dizer, a hipótese de Minsky (1986), a qual 

assume um perfil de grande relevância para a economia, já que a não posse e o controle 

adequado dos capitais financeiros, na verdade, mostra haver uma tendencial instabilidade 

sistêmica capaz de repercutir inclusive na realização das políticas sociais desenvolvidas pelos 

diferentes entes federativos. 

Diante do exposto, uma leitura mais precisa revela que, caso o Balanço de Pagamentos 

seja deficitário, isto é, o fluxo de saída de divisas
31

 e o de entrada se tornem negativo, 

necessitando de um ajuste a qualquer custo, a fim de equilibrar o BP tende a trazer 

instabilidades. Notadamente, essa exigência econômica comumente, decorre da busca de 

capitais de curto prazo para equilibrar o BP, com repercussões claras sobre a economia e a 

sociedade através da esfera financeira. Uma ressalva importante é que se houver superávit no 

BP, esse repercute desfavoravelmente sobre a atividade comercial, a partir da condição de 

Marshall Lerner (BLANCHARD, 2004). 

Mas, de qual modo as variações no BP afetam o ambiente sócio econômico? Essa 

condição provoca mudanças de cenário, quer dizer, um superávit no Balanço de Pagamentos 

decorre da elevação das taxas de juros domésticas acima das praticadas internacionalmente, 

na tentativa de atrair capitais de curto prazo para equilibrar o BP, cuja repercussão na 

economia trata de uma desaceleração com efeitos sociais de aumento no desemprego, queda 

no rendimento e consumo, instabilidades políticas eventuais, dentre outros, ao passo que um 

déficit no Balanço de Pagamentos gera inversões dos sinais anteriores, necessitando haver o 

equilíbrio no mesmo (CARLIN E SOSKYCE, 2006). 

Afinal, o que se revela como mais significativo, um superávit ou déficit no BP? De 

maneira mais simples, caso a referência seja para um país menos desenvolvido (periférico), 

esse é dependente em maior grau dos movimentos financeiros internacionais, sendo afetados 

mais dramaticamente por mudanças cambiais, além de que a solução de ajuste no Balanço de 

Pagamentos, cuja a oferta de moeda de curso internacional se configure elevada, provoca 

                                                           
31

 Dizem respeito ao volume de moeda de curso internacional que gravita entre os países. 
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queda tendencial nas exportações de bens e serviços, tratando-se de um dilema (KRUGMAN 

E OBSTFELD, 2005). 

Com efeito, países economicamente tidos como periféricos, em concordância com 

Prebisch (2000)
32

, exprimem fragilidades perante as chamadas nações centrais, tornando-se 

reféns dos denominados ―capitais predatórios‖, uma vez que os capitais financeiros transitam 

para países capazes de ofertar maiores rentabilidades mais rapidamente, via taxas de juros 

mais elevadas (quanto mais periférico o país maiores devem ser os juros e vice-versa), na 

tentativa de alcançar a chamada estabilidade econômica e, por consequência, a política, pelo 

menos por suposição. 

Reforçando esses argumentos, Carneiro (2002) desenvolve uma interpretação quanto à 

movimentação dos capitais, quer dizer, o trânsito desses se dá em formato de um círculo, de 

modo que os países periféricos se localizam mais distantes do centro e no ponto central se 

encontra a economia dos Estados Unidos da América, reconhecidamente, a mais 

representativa economia do mundo. 

A razão ao raciocínio é factual, pois a análise das taxas de juros segue um 

comportamento, a saber: os EUA fixam as menores taxas de juros do mundo, já que emitem a 

moeda de curso internacional de referência (o Dólar); as nações mais próximas do centro 

(países não periféricos) estabelecem juros intermediários, reservando àqueles presentes na 

periferia, as taxas mais elevadas devido aos riscos serem maiores em investir nesses. 

Isso posto, quais as repercussões sociais produzidas pelo cenário anteriormente 

enfatizado? Pode-se responder essa indagação, tomando-se como referência o desenvolvido 

na seção anterior, quer dizer, as chamadas políticas monetárias restritivas, de maneira que 

para atrair capitais de curto prazo, um país economicamente periférico necessita fixar taxas de 

juros mais altas, restringindo a formulação de políticas sociais, tanto com aquelas ligadas ao 

consumo social, quanto à assistência social e repressão, na leitura de O`Connor (1977). 

Saliente-se, no entanto, que o quadro de referência anterior, na realidade, mostra a 

repercussão do cenário internacional e, portanto, o plano monetário no financiamento das 

políticas destinadas aos menos contemplados, especialmente àquelas associadas ao terreno das 

despesas sociais, cuja evidência está situada na composição orçamentária programática ou na 

execução, conforme desenho metodológico traçado nesta tese, a partir do trio de capítulos 

empíricos seguintes (AFONSO E SOUZA, 1977; FERREIRA E SILVA, 2016). 
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 Autor de referência da chamada teoria da deterioração dos termos de troca, que fundamenta o pensamento da 

Comissão Econômica Para a América Latina (CEPAL). 
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Os argumentos antes postados descrevem uma clara inclinação de política econômica 

beneficiadora da classe dominante, isto é, com base as suposições teóricas de país periférico e 

a eficiência marginal do capital, taxas de juros fixadas de maneira mais elevadas tendem a 

repercutir favoravelmente aos capitalistas ligados à esfera financeira, ratificando a inclinação 

da moeda como elemento de gestão do Governo capaz de promover a acumulação e, portanto, 

a valorização do capital, também em uma perspectiva econômica internacional, corroborando 

com Silva et al. (2013). 

Antes, porém, faz-se necessário recuperar, ainda que sumariamente e reforçando 

aspectos já explicitados, a reflexão proposta por Keynes (1985), de modo que o autor exprime 

que a importância de um maior controle de capitais financeiros de curto prazo se configura em 

uma medida central, uma vez que o movimento de capitais estruturado em bases pouco 

restritivas, gera como consequência ao gestor da moeda, a prioridade em se preocupar com o 

ajuste externo via Balanço de Pagamentos, reservando ao plano interno da economia, um 

reflexo daquilo fundamentado como política econômica menos enfática domesticamente. 

Assim, o expresso anteriormente possibilita compreender que a política monetária no 

sistema capitalista requer a consideração de elementos externos e internos ao país, 

independentemente da categoria em que se enquadre, quer dizer, sendo esse periférico ou 

central, a partir da análise de Prebisch (2000), propondo a existência de uma assimetria 

internacional no plano econômico, capaz de acarretar beneficiamentos às frações presentes na 

classe dominante. 

O até então discutido revela uma condição de como o capital financeiro se valoriza no 

plano monetário internacionalmente. De fato, a esfera produtiva, por sua vez, 

semelhantemente, alcança ganhos capazes de se reproduzir de forma ampliada, de acordo com 

Oliveira (1981)? A resposta a tal questionamento é afirmativa, quer dizer, existem alguns 

aspectos que permitem ocorrer ganhos entorno da fração da classe dominante ligada ao 

contexto da produção. 

Para tanto, torna-se central recuperar Carneiro (2002), de modo que o autor examina 

os efeitos de uma economia aberta com um maior controle dos capitais de curto prazo, cuja 

finalidade corresponde à tentativa de examinar a relevância que um ambiente menos elástico
33

 

do ponto de vista financeiro pode exprimir, ou seja, um maior controle de capitais fornece 

uma mais adequada autonomia da política econômica nacional. 
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 Conceito que mede o grau de sensibilidade de uma variável em relação a mudanças em outra. 
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Um último conceito apontado pelo autor supracitado decorre da chamada Trindade 

impossível, isto é, há impossibilidades flagrantes na preservação de uma maior autonomia da 

política econômica combinada com câmbio flutuante
34

e reduzida restrição externa quanto ao 

fluxo de capitais simultaneamente. De fato, tal proposição reflete quão os países periféricos 

são reféns desses movimentos globais, afetando dramaticamente os ambientes sócio 

econômicos nacionais. 

Afinal, qual relação se pode exprimir dessa breve síntese teórica? Os autores antes 

enfatizados mostram que o contexto internacional é relevante, de maneira que tanto 

comercialmente, quanto e, principalmente, financeiramente, as economias são fortemente 

influenciadas, tendo em vista, fundamentalmente, uma assimetria não desprezível entre as 

nações presentes no mundo. 

Com efeito, as chamadas transações correntes, as quais se referem à diferença entre a 

entrada e saída de divisas do país, produzem efeitos relevantes sistematicamente distribuídos 

economicamente e socialmente, pois restringe as decisões governamentais, essas envolvidas 

no contexto político já ressaltado. Entretanto, como se pode interpretar tal movimento sobre o 

fundo público? 

O até então examinado reflete sobre a política monetária em uma perspectiva 

internacional, quer dizer, discute-se quão a moeda afeta o ambiente econômico, suas 

peculiaridades, portanto, de que maneira o capital como classe dominante se reproduz 

amplamente, nas diferentes frações desse, de acordo com Poulantzas (1980) e Oliveira (1988). 

Afinal de contas, a gestão estatal da moeda nos termos de Brunhoff (1985), por sua 

vez, repercute de que maneira na construção do fundo público? A explicação a esse 

movimento se firma em bases não tão aparentes, em outras palavras, a administração 

monetária, a qual tem sua quantidade definida pelo sistema bancário, reservando-se ao BC 

uma participação comprometida por diversas questões, o âmbito internacional, a diferença 

interna de classe, as frações da própria classe dominante, além da direção da política fiscal, 

que consiste na expressão do fundo público, grafando tal argumento. 

Em essência, pode-se afirmar que os contornos evidenciados, de fato, apresentam fins 

políticos e o ―tecnicismo‖ perde relevância, a medida que os interesses preponderam no 

cenário considerado. Mais especificamente, a proposição de Offe (1984) exprime a clara 

presença da competitividade partidária e das demais instâncias representativas socialmente 
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Refere-se a livre flutuação da quantidade de moeda nacional diante daquela de curso internacional; já o caso de 

câmbio fixo corresponde a uma quantidade fixada de moeda nacional para comprar uma unidade da 

internacionalmente aceita (BLANCHARD, 2004). 
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nas tomadas de decisão quanto à execução orçamentária via política fiscal, reservando-se ao 

plano monetário, o fator de influência das finanças e políticas públicas, de acordo com Silva 

et al. (2013). 

De maneira mais precisa, Keynes (1985) em comunhão com a interpretação de Minsky 

(1986), por seu turno, contribui contundentemente na compreensão de o sistema capitalista, na 

medida que tem na moeda seu epicentro, cuja expressão ocorre nas diversas crises financeiras 

eclodidas mundo a fora, a exemplo da inflexão econômica de 2008, em que Gomes (2009) e 

Silva et al. (2012 b) anunciam nos seus estudos. 

Some-se a isso, sem sombra de dúvida, a constatação de que a prosperidade da 

economia gera aumento tendencial dos agentes na procura por ativos mais financeiros, 

ampliando no estoque de riqueza desses, um conjunto de itens bastante voláteis, reduzindo 

consequentemente e em termos relativos, a quantidade de ativos produtivos a serem 

demandados, criando instabilidades em decorrência do enfatizado processo (MINSKY, 1986). 

A concepção teórica do autor supracitado, na verdade, possibilita compreender que a 

moeda e seus desdobramentos financeiros produzem efeitos econômicos e sociais 

incontestáveis, além de que influencia no terreno fiscal dramaticamente, cuja explicitação de 

tal aspecto, especialmente, observa-se no trabalho de Ferreira e Silva (2016), tendo em vista, 

necessariamente, que os autores constatam nos municípios da região Centro-oeste brasileira, 

que esses passam a ter suas finanças afetadas pela crise de 2008. 

Nessas circunstâncias, os contornos até então apresentados, flagrantemente, asseveram 

a existência da preponderância da política monetária em face da fiscal, recuperando diversos 

atributos conceituais de relevo, os quais denotam a estrutura metodológica aqui assumida, isto 

é, as decisões quanto ao perfil da gestão estatal da moeda repercutem federativamente no 

Brasil na sua integralidade, sendo tal a razão da direção da subordinação do fundo público 

diante do ambiente monetário. 

Uma última constatação, por seu turno, trata da relação que os traços aqui desenhados 

estabelecem no Rio Grande do Norte, quer dizer, o ente estadual tem suas finanças afetadas 

pelo quadro nacional quanto ao desenvolvimento das várias formas de política econômica, 

cujas decisões governamentais potiguares requerem uma significativa harmonia com a União, 

daí sendo fundamental a aplicação do conceito de autonomia relativa de Poulantzas (1977) 

para a pesquisa. 

Acrescente-se a isso, sem dúvida, que o cenário descrito no estudo prever repercussões 

eventuais no volume dos recursos que financiam as políticas sociais, ou nos termos de 

O`Connor (1977), o antagonismo de classe para composição do orçamento no capital e 
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despesa sociais, tendo a possibilidade de examinar tais aspectos no RN ao longo do período 

aqui admitido metodologicamente. 

Em síntese, o percurso desenvolvido nesta seção, por sua vez, trouxe evidências 

importantes ao estudo, pois esmiuçou nuances bastante significativas da moeda 

internacionalmente e suas influências federativamente, cujo ente subnacional objeto deste 

estudo, na verdade, contribuiu significativamente no descortinar de tais contornos aqui 

suscitados, graças aos traços que um ente subnacional representa, cujo capítulo em curso 

descreveu elementos fundamentais ao objetivo da investigação, não sendo diferente no atual 

item. 

Finalmente, na seção postada a seguir, a qual exibe a discussão do fundo público capaz 

de influência ao desenvolvimento das políticas sociais, tendo como ponto de partida, a análise 

construída até então, pretendendo-se mostrar os elementos centrais a esse propósito, haja 

vista, particularmente, a apresentação de um conceito essencial na concepção da tese presente 

nestas páginas. 

 

3.4. Fundo público e política social: uma análise teórica. 

 

A seção agora introduzida, na realidade, tem o objetivo de discutir a ideia de política 

social, cuja preocupação está firmada na exposição de algumas visões sumárias sobre o 

conceito, sendo oportuno realizar uma síntese do que se pretende exprimir como compreensão 

essencial ao estudo em curso, vinculando o já explicitado no presente capítulo combinado 

com o proveniente do item aqui desenhado. 

Para tanto, os trabalhos de Poulantzas (1980), Brunhoff (1985), Offe (1990), Soares 

(1995), Fagnani (2005) e Salvador (2008), por sua vez, ofertam princípios relevantes na 

explicitação conceitual aqui esperada, pois indicam caminhos interpretativos bastante 

diversos, enriquecendo o exame constante na tese, consolidando a trajetória deste capítulo. 

Isso posto, torna-se factível iniciar essa construção recuperando Soares (1995), a qual 

realiza uma análise para a América Latina e, posteriormente, discute o caso brasileiro, na 

perspectiva do chamado ―desajuste social‖, em que detecta haver fortes distorções na 

sociedade da região supracitada, apontando vários problemas não desprezíveis: 

 

- A região retrocedeu em seu desenvolvimento ao transferir mão de obra de 

atividades de maior produtividade para outras de produtividade e renda mais baixas. 

- Acentuou-se a heterogeneidade produtiva e a desigualdade distributiva da renda, ao 

coexistirem setores modernos de cobertura mais limitada com a expansão de 

atividades de baixa produtividade. 
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- Durante a crise, os países que apresentaram maiores aumentos no desemprego 

aberto viram reduzida a importância relativa do trabalho assalariado industrial e 

público, o que nem sempre foi acompanhado por um aumento do emprego por conta 

própria de baixa qualificação. 

- A baixa renda na atividade produtiva repartiu-se de forma mais desigual: 

reduziram-se drasticamente os salários e a renda dos autoempregados não 

qualificados, enquanto que os lucros dos empregadores se viram menos afetados e 

em alguns casos aumentaram. 

- Distribuiu-se menos equitativamente uma renda per capita que foi menor na 

maioria dos países da região. 

- Na maioria dos casos, os 5% mais ricos viram manter-se ou aumentar seus 

ingressos, enquanto que os 75% mais pobres viram-se diante da redução dos seus 

ingressos, agudizando-se o contraste entre bem-estar e pobreza. 

- Aumentou o percentual da população em extrema pobreza revertendo-se a 

tendência das três décadas do pós-guerra. 

- Atualmente os pobres urbanos na América Latina são mais numerosos que os 

pobres rurais. 

- Uma proporção importante dos estratos médios urbanos são agora mais vulneráveis 

aos efeitos das novas políticas de estabilização ou ajuste. (SOARES, 1995, p. 22). 

 

Essas percepções da autora retratam, mais fidedignamente, o cenário sócio econômico 

da porção Latina do continente americano, revelando flagrantes inconsistências sócio 

econômicas capazes de produzir contundentes demandas da população, notadamente, àquelas 

que exprimem maiores insuficiências materiais. Além disso, a autora mostra categoricamente 

que o capital valoriza-se, independentemente do bem-estar das demais parcelas da sociedade, 

corroborando com os princípios dialéticos já ressaltados no estudo, a partir de Mandel (1985) 

e Rosdolsky (2001). 

De fato, outro ponto relevante corresponde a proporção populacional presente no 

meio-urbano em face do rural, quer dizer, os agentes antes fixados no campo, passam a migrar 

para as cidades, revelando uma característica de elevação na demanda por trabalhos mais 

exigentes em termos de escolaridade, admitindo a leitura de Offe (1990), reduzindo assim a 

produtividade e renda médias, aumentando o desemprego e subempregos urbanos. 

Reforçando esse argumento, Souza (2012), quando analisa alguns municípios do 

Nordeste brasileiro, região bastante compatível com as características principais latino-

americanas, percebe que o número de pessoas pouco instruídas é latente, desenhando um nível 

de produção global, seja continental, nacional, ou mesmo regional, aquém do necessário, 

fazendo ser quase que indiscutível, tal demanda populacional. 

Soares (1995), por sua vez, revela que as chamadas políticas de estabilização 

provocam, tendencialmente, o aumento dos lucros do capital e elevação nas desigualdades 

sociais, cuja explicação pode ser recuperada de alguns pontos presentes nos itens anteriores 

deste capítulo, a saber: independentemente de qual bloco esteja presente no poder, 

consequentemente, esses são frações da classe dominante e defendem seus interesses, fazendo 
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uso de instrumentos políticos para incitar a conservação e, eventualmente, ampliação das 

margens de lucratividade via política econômica. 

Diante do exposto, um novo aspecto de relevo pode ser extraído do conceito de 

política social, quer dizer, existem constatações que entendem que essa se refere ao direito em 

uma perspectiva universal, ou seja, os agentes sem exceção devem ser contemplados por tais 

direitos, a exemplo da educação, saúde, moradia, saneamento básico, dentre outros, conforme 

recordam Werneck (2005) e Silva et al. (2012 a). 

Para tanto, Fagnani (2005) explicita que a defesa desses direitos garantidos no pós-

guerra e consolidados durante os chamados anos gloriosos sofrem influências do desajuste em 

escala global, pondo em questionamento, o denominado Estado de bem-estar, acrescentando 

elementos ao conceito de política social supracitado: 

 

Entretanto, esse pacto entre capital e trabalho foi sendo rompido a partir de meados 

dos anos 70. Essa inflexão ocorreu no contexto do movimento de ajuste e 

reestruturaçãodos países capitalistas centrais sob a égide da terceira revolução 

industrial e do fim da bipolaridade mundial. Esse evento de ajuste global dos países 

capitalistas centrais foi intensificado a partir dos anos 70. A crise do padrão 

monetário internacional na década de 70 foi seguida por movimentos de reafirmação 

da hegemonia americana que modificaram a hierarquia das relações internacionais e 

provocaram desajustes globais. (FAGNANI, 2005, p. 380). 

 

O autor antes enfatizado, via de regra, mostra que as conquistas dos trabalhadores 

institucionalizadas nos direitos mundo a fora, não sendo diferente no Brasil pelo chamado 

modelo de Estado do bem-estar, o qual entra em crise em decorrência dos ajustes econômicos 

iniciados pelas turbulências do período mencionado, respingando no país via restrições 

externas e instabilidade da economia expressa, fundamentalmente no desequilíbrio fiscal e 

aceleração inflacionária, notadamente na passagem do final dos anos 80 e início da década de 

90 do século XX. 

O cenário desolador do último quartel do século anterior, categoricamente, revela 

perdas substanciais nos direitos universais via reformas segundo Fagnani (2005), alargando as 

desigualdades apontadas por Soares (1995), demonstrando flagrantes aumentos no hiato 

social, notadamente, na periferia global, não se excluindo o Brasil, apenas conservando os 

fundamentos das políticas sociais como garantia da conservação da ordem social. 

A afirmação anterior se sustenta no conceito de flexibilização das leis trabalhistas, isto 

é, Blanchard (2004) e Carlin e Soskice (2006) descrevem modelos analíticos 

macroeconômicos firmados no pensamento neoliberal, em que o chamado pleno emprego 

ocorreria com a redução mais consistente dos direitos dos trabalhadores, de modo que o poder 
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sindical, por exemplo, configura-se como um obstáculo contundente para que não se alcance o 

fim do desemprego estrutural
35

,o qual não é reduzido pela mera política econômica. 

De maneira mais clara, o chamado desemprego estrutural é passível de eliminação, tão 

somente, com a redução significativa ou plena das restrições institucionais trabalhistas. No 

entanto, a denominada flexibilização legislativa desconsidera, ao menos sistematicamente, 

atributos relacionados as diferenças de qualificação da força de trabalho, a assimetria na 

demanda por trabalhadores, dentre outros, permitindo admitir que há mais fatores relevantes 

ao combate dos escassos postos de trabalho, segundo pontos extraídos de Soares (1995), 

Souza (2012) e Silva et al. (2014). 

De fato, a interpretação prévia exprime aspectos compatíveis com as perdas dos 

direitos universais, já que esses são arrefecidos pelo contexto estabilizante do neoliberalismo, 

o qual prever fortes ajustes fiscais (gastos públicos menores ou iguais às receitas do ponto de 

vista primário), conservação de patamares inflacionários mais baixos, leis trabalhistas mais 

flexíveis, uma participação governamental previsível e incapaz de intervir no considerado 

adequado funcionamento da economia de mercado (CONDÉ, 2004; FRANCO, 2006). 

No que tange ao terreno teórico, o antes exposto requer a recuperação de Keynes 

(1985) e Kalecki (1987), os quais fornecem a ideia de demanda efetiva consistente com a 

iniciativa governamental em realizar despesas, cuja consequência é a elevação tendencial de 

renda e, portanto, a expansão nas melhorias da qualidade de vida da população, 

especialmente, as parcelas mais desprovidas de condições materiais. 

Com efeito, Andrade (1986), Giambiagi (1996) e Carvalho (2008), com base nas 

referências já enfatizadas, revelam ser pertinente assumir que o Governo deve realizar mais 

gastos, ainda que haja dispêndios públicos, pois a queda no nível de atividade econômica 

prejudica, além da sociedade integralmente, piora a arrecadação governamental, segundo 

Simonsen e Cysne (1995), Serrano (2001), Blanchard (2004) e Carlin e Soskice (2006). 

Assim, o enfrentamento da atmosfera em que paira o neoliberalismo está 

fundamentado na garantia dos chamados gastos públicos de características sociais, ou seja, as 

instâncias governamentais diversas e presentes na Federação brasileira, por seu turno, devem 

realizar dispêndios capazes de suprir demandas da população, gastando em infraestrutura, no 

custeio da máquina pública via pagamento de salários dos funcionários, financiamento dos 

gastos com os itens garantidos como direitos sociais, dentre outros, conforme ressaltam 

Werneck (2005) e Silva et al. (2012 a). 
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Esse decorre de um ambiente institucional bastante rígido, necessitando de maiores flexibilizações. 
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[...] as Políticas de Ajuste Neoliberal na América Latina, superpostas à herança 

social acumulada de natureza histórica e estrutural, não são neutras, afetando as 

Políticas Sociais de duas maneiras: pelo lado da demanda social, a qual ampliou-se e 

tornou-se mais complexa por conta da deterioração das condições de vida; e pelo 

lado da oferta de bens e serviços sociais, restringida pelos cortes lineares no gasto 

social e pela substituição da concepção de direito universal pela de programas 

focalizados e residuais de combate à pobreza. (SOARES, 1995, p. 2). 

 

A autora procura mostrar que o ambiente de características estabilizantes, com ênfase 

na defesa das margens de lucro do capital, a partir de uma política econômica inclinada ao 

ajuste fiscal quando oportuno a esse, expressa haver uma deterioração no plano social pela 

perda de relevância dessas políticas de cunho universal, dando lugar àquelas de natureza 

focalizada, não garantindo a chamada reprodução social dos agentes de modo mais 

sistemático. 

Tal constatação corrobora com Werneck (2005), pois sustenta que os gastos públicos 

são essenciais para que se garanta melhorias nas condições de vida da população, convergindo 

com Soares (1995), a qual vai além, propondo uma impossibilidade de maiores adequações 

sócio econômicas, caso haja uma mera focalização de políticas, fugindo do caráter universal 

das mesmas. 

Fagnani (2005), por sua vez, ao analisar o contexto da política social no Brasil, 

constata essa perda de universalismo antes enfatizada, apontando evidências compatíveis com 

a ausência de uma sistematização capaz de suprir necessidades da população nos diferentes 

níveis governamentais da Federação brasileira, dentro de uma dinâmica neoliberal que se 

fortalece após os anos gloriosos devido a crise do Estado de bem-estar, alterando essas 

configurações. 

Uma vez expressas as compreensões prévias, faz-se necessário entronizar algumas 

ideias importantes, a saber: a interpretação de Nicos Poulantzas. De fato, Neves e Pronko 

(2010) salientam o conceito de Estado relacional, o qual estabelece a denominada 

condensação de forças, em que o Estado capitalista possui uma autonomia relativa diante das 

classes, não estando sujeito aos desígnios da classe dominante (burguesia), mas apresentando 

alguma capacidade de exercer sua autoridade frente ao resto da sociedade, segundo reforça 

Mascaro (2013). 

Neves e Pronko (2010), claramente, corroboram na análise das ideias de Nicos 

Poulantzas com Codato (2008), em que o último mostra a terceira fase do desenvolvimento da 

teoria do Estado capitalista do autor por ele estudado, cujo estágio analítico exprime o 

entendimento relacional, onde o Aparelho de Estado se constitui no ambiente político capaz 
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de combinar a correlação de forças entre classes e frações dessas, tendo em vista, 

precisamente, uma característica fundamental para a tese: a política social decorre da 

compreensão da autonomia relativa do Estado. 

Essa constatação parte da possibilidade estatal em formular e executar políticas 

públicas, nas quais os membros da classe dominadas são atendidos, a exemplo da oferta de 

bens e serviços vinculados aos direitos de acesso à saúde, educação, moradia, etc. Claramente, 

tal oferta, de acordo com a leitura de Nicos Poulantzas, constitui-se na prevenção de eventuais 

tensões sociais, ainda que o cenário neoliberal provoque inúmeras mudanças reducionistas 

dos direitos universais, segundo argumentos já apontados no estudo. 

 

As classes e frações dominantes se constituem no Estado mediante aparelhos ou 

setores que, certamente sob a unidade do poder de Estado da fração hegemônica, não 

deixam de cristalizar um poder próprio dessas classes e frações. Não é mediante 

aparelhos que concentram um poder próprio das classes dominadas que elas se 

constituem no Estado mas, no essencial sob a forma de focos de oposição ao poder 

das classes dominantes. Seria falso — deslize com conseqüências políticas graves — 

concluir que a presença das classes populares no Estado significariam que elas aí 

detenham poder, ou que possam a longo prazo deter, sem transformação radical 

desse Estado. (POULANTZAS, 1980, p. 164). 

 

De posse dessa afirmação, torna-se factível compreender que a política social, de 

maneira mais precisa, trata-se de uma formulação estatal independente, em termos relativos, 

das classes dominante e dominada, dentro de um cenário que conserva contradições 

flagrantes, o que fica claro decorre da existência de direitos alcançados pelos membros da 

classe dominada, ainda que esses tenham perdido significância ao longo do tempo via 

mudanças econômicas, do ponto de vista dos valores monetários dedicados ao atendimento 

das demandas da população
36

. 

Portanto, um último conceito sobre a política social se faz necessário, quer dizer, 

Brunhoff (1985) ao delimitá-la, entende que a gestão da força de trabalho, componente da 

política econômica combinada com a política monetária, reserva flagrante dedicação ao 

atendimento das demandas da classe dominada, estabelecendo determinadas ações capazes de 

evitar significativas tensões sociais, corroborando com Poulantzas (1980). 

 

É então indispensável a existência de instituições não-capitalistas, para assegurar a 

gestão do estoque" de força de trabalho de que o capitalista necessita, mas que não 

pode por si só assegurar diretamente. E a forma dessa gestão deve ser tal que 

mantenha a insegurança do emprego, cujas conseqüências apenas atenua, e que não 

afete de nenhuma forma a disciplina operária no trabalho, ao mesmo tempo que 

supre o não-trabalho. (BRUNHOFF, 1985, p. 8). 
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Grifos próprios do autor. 
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Com efeito, a autora apresenta um argumento interessante, isto é, o Estado deve 

suscitar instituições não diretamente vinculadas ao capital para que regule a força de trabalho, 

em situações específicas, entretanto, não se constituindo em uma oposição à classe dominante 

e sim, tão somente, um gestor habilitado à prática desse expediente, cuja preocupação 

derradeira se exprime na garantia de um adequado exército de reserva capaz de realizar 

atividades demandadas pelo capital. 

Esse aspecto revela a importância estatal presente na sociedade, de modo que tal 

compreensão se aproxima do conceito de autonomia relativa proposto por Poulantzas (1977), 

no qual o Estado capitalista está localizado para além das classes, cuja prerrogativa essencial 

trata da não mera adequação desse aos anseios da classe dominante e / ou as suas frações, 

retratando quão autônomo é o Estado. 

A convergência conceitual entre os autores supracitados demonstra a clara função da 

política social, em que ela, na verdade, ajusta-se ao movimento econômico, quase que 

integralmente, podendo ser mais presente na sociedade com um nível de dinamismo da 

economia consistente, reduzindo sua pujança com eventuais instabilidades, reproduzindo um 

cenário compatível com o vivenciado nos momentos de crise
37

(BRUNHOFF, 1985). 

A autora insiste em destacar, do ponto de vista da política econômica, uma parte 

dedicada aos trabalhadores é manifestada como política social, garantindo a presença estatal, 

na condição de um agente fundamental para tornar o ambiente da sociedade harmônico, além 

de que e, principalmente, gestor da força de trabalho essencial à reprodução do capital, a 

partir da constituição de seus custos de produção, permitindo que Oliveira (1988) vem a 

corroborar com essa prerrogativa, utilizando em sua análise do fundo público, a suposição de 

―antivalor‖. 

Assim, a diferenciação entre capitalistas e trabalhadores encontra uma convergência, 

isto é, o capital deve acumular-se, tendo no Estado seu maior aliado, não apenas procurando 

manter estável a economia pela gestão de políticas monetária e fiscal, como também a 

garantia da reprodução da força de trabalho, essa última como política social, nas 

interpretações de Brunhoff (1985) e Offe (1990). 

Após a discussão até então empreendida, a seção em curso procura, a partir de agora, 

ressaltar a relação central aqui proposta, a saber: o fundo público e a política social. Logo, 

Oliveira (1988) vem propor que o ―Estado providência‖ financia pelo fundo público de 

                                                           
37

Grifos próprios do autor, a partir da análise da literatura. 
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quaisquer natureza, tanto a valorização do capital quanto à reprodução da força de trabalho
38

, 

pois ambas possuem o mesmo propósito, o da acumulação de capital dentro de um cenário 

socialmente harmônico pelo desenvolvimento das políticas sociais. 

Nesse sentido, a própria dotação orçamentária examinada por O`Connor (1977) 

identifica essa preocupação do Estado capitalista, revelando que no sistema sócio econômico 

em vigor, não se pode haver uma apropriação total estatal pelas classes dominantes, mas sim, 

a influência dessa para que suas demandas sejam atendidas prioritariamente, daí a 

estruturação teórica nas bases aqui existentes. 

Uma ressalva se torna crucial, quer dizer, o financiamento dos gastos públicos com as 

parcelas sociais menos representativas demonstra quão cada Estado tem se dedicado a 

conservar os direitos universais, ao menos parcialmente, reduzir o hiato interclassista, ofertar 

melhores condições de vida e acesso a serviços mais adequados, afinal de contas, a gestão 

estatal da força de trabalho expressa no fundo público deve perseguir um ambiente capaz de 

reunir classes politicamente e economicamente opostas, convivendo em um mesmo espaço 

geográfico. 

Diante do exposto, Salvador (2008) apresenta alguns pontos de relevo e 

complementares ao aqui descrito, ou seja, o fundo público repercute indubitavelmente nas 

políticas sociais, ainda que o cenário macroeconômico possibilite haver a conservação das 

interpretações teóricas apontadas nos estudos de Poulantzas (1980), Brunhoff (1985), Soares 

(1995) e Fagnani (2005), em que a política social é importante, situando-se no contexto de um 

Estado autônomo relativamente, mas capaz de beneficiar em maior escala o capital. 

 

Com isso, ocorre na sociedade uma disputa por recursos desse fundo no âmbito do 

orçamento estatal. O orçamento público é um espaço de luta política, onde as 

diferentes forças da sociedade buscam inserir seus interesses. Os interesses dentro 

do Estado capitalista são privados e, a partir da década de 1980, há um domínio 

hegemônico do capital financeiro. Sob o comando das políticas neoliberais foi 

esgarçada a liberalização financeira com o enfraquecimento do Estado e da proteção 

social, sob o efeito dos juros do serviço da dívida, potencializando a crise estrutural 

do capitalismo. A proposta neoliberal inclui a passagem da proteção social para o 

mercado, transformando o benefício da seguridade social em novos produtos da 

especulação financeira. Os abalos das recorrentes crises financeiras têm custo 

elevado para os trabalhadores, que são atingidos nos seus empregos e sofrem perdas 

de rendas, pois a conta é repassada para a esfera produtiva. (SALVADOR, 2008, p. 

336). 

 

As palavras do autor mostram um par de aspectos relevantes, de um lado, o Estado 

capitalista defende, ainda que na perspectiva da autonomia relativa nos termos desta tese, o 
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capital em detrimento dos trabalhadores; por outro lado, uma constatação do predomínio 

financeiro, afetando dramaticamente a força de trabalho, mais precisamente no que tange a 

seguridade social. 

Saliente-se, no entanto, a característica orçamentária proposta por O`Connor (1977), 

na qual se configura como capital social (investimento e consumo sociais) a valorização do 

capital e a reprodução da força de trabalho, reservando-se ao entendimento das despesas 

sociais, tão somente, àquelas de cunho voltadas à assistência social e repressão, fato último 

influenciado por instabilidades eventuais no sistema capitalista, com base na ressalva de 

Brunhoff (1985) e Soares (1995). 

Salvador (2008), por sua vez, revela que na composição orçamentária estatal há uma 

clara disputa política para que os diferentes interesses possam ser atendidos, sendo possível 

corroborar com as constatações de Poulantzas (1980), Offe (1984) e Oliveira (1988), 

constituindo assim, uma característica incontestável proveniente do sistema capitalista, na 

qual os agentes lutam para ampliar sua participação na construção do orçamento, ou em 

outros termos, no caso das classes dominadas, atenuar o hiato classista próprio do capitalismo. 

É nessa perspectiva que se faz fundamental tecer alguns comentários sobre o fundo 

público diante da ideia de política social, quer dizer, a constituição do mesmo revela quão 

politicamente existem disputas não desprezíveis, dando mostras cabais que o econômico está 

fortemente ligado ao quadro político mencionado, desqualificando hipóteses teóricas 

ortodoxas defensoras de relações econômicas desprovidas da política, a exemplo de Friedman 

(1985), Franco (2006) e Lopreato (2012). 

Outro elemento significativo trata da bifurcação do capital em esfera produtiva ou 

financeira, ou nos termos de Poulantzas (1980) ―frações‖, de maneira que tal diferenciação 

indica que a classe dominante expressa sua força dentro do Estado, cuja repercussão de uma 

instabilidade provoca, a rigor, uma tendência ao beneficiamento do bloco vinculado ao setor 

financeiro pela própria dinâmica do sistema, conforme é possível constatar na leitura de 

Minsky (1986). 

Dito isso, os movimentos econômicos em escala mundial, as constantes crises 

sistêmicas, o ajuste fiscal do executivo componente do Aparelho de Estado, a utilização da 

política monetária como estabilizadora da economia, são aspectos essenciais na análise do 

fundo público na condição de financiador das políticas sociais, as quais podem ser 

compreendidas, como adoção conceitual desta tese, na proporção orçamentária dedicada aos 

trabalhadores, mais precisamente em relação à seguridade social, na interpretação de Salvador 

(2008), ou a assistência social e repressão apontadas por Afonso e Souza (1977). 
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Nesse sentido, reconhece-se que o conceito de fundo público se traduz nas relações 

orçamentárias para esta pesquisa, de maneira que o Rio Grande do Norte, ente analisado na 

investigação, apresenta no seu orçamento categorias aqui enfatizadas, cujo financiamento das 

medidas destinadas aos menos contemplados no RN, resguardadas nas rubricas examinadas 

no estudo, remetem às despesas sociais esmiuçadas por O`Connor (1977), as quais são 

discutidas, adaptativamente, dentro do contexto aqui delimitado teoricamente e 

metodologicamente. 

Portanto, essa realidade teórica assume um papel central no estudo, pois propõe um 

desenho analítico no qual a política social é consequência do fundo público, esse é 

influenciado por questões econômicas nacionais e internacionais, além das disputas políticas 

expressas orçamentariamente, evidenciando traços importantes ao desenvolvimento da 

pesquisa postada nessas páginas. 

Finalmente, este capítulo alcançou o término, de modo que seu exame foi conectado 

com a descrição teórica e metodológica presente no capítulo anterior, revelando pistas 

relevantes para o tratamento dos dados empíricos à luz do método dialético. A seguir, por seu 

turno, pretendeu-se desenvolver a análise dos resultados passíveis de oferta pelos dados 

coletados na investigação, na tentativa de trazer ao conhecimento da comunidade científica, a 

contribuição esperada desde a concepção desta tese. 
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POTIGUARES: 

UMA ANÁLISE A PARTIR DO CICLO DO PLANO PLURIANUAL 2004/2007 

 

O capítulo que agora se inicia, via de regra, pretende realizar um percurso analítico por 

determinadas nuances referentes ao contexto orçamentário estadual do Rio Grande do Norte, 

partindo-se de alguns instrumentos institucionais fundamentais para as diversas 

administrações presentes na Federação brasileira, a saber: o Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e o Balanço Orçamentário. 

Ressalte-se, no entanto, que tal configuração perpassa pelo estabelecimento legislativo 

constante na LRF, em que há normas contundentes para orientar a construção de um 

orçamento público, estrutura através da previsão de receitas (origem) e aplicação dessas 

expressa nos dispêndios programados, de acordo com as explicitações de Andrade (1986) e 

Kohama (1999). 

Afinal, este capítulo tem como passos a serem dados os seguintes, na tentativa de 

iniciar a constituição da resposta para o atendimento demandado pelo problema da tese. A 

seguir, realiza-se uma discussão acerca do PPA estadual do RN no período 2004/2007; na 

sequência, faz-se uma breve recuperação da LDO dos anos enfatizados em torno da dedicação 

orçamentária ligada às políticas voltadas aos menos contemplados expressas no consumo e 

despesas sociais; no último item, é pretensão comparar o orçamento programático presente na 

LOA e sua execução constante no BO, anualmente, focando as rubricas relevantes a este 

exame. 

 

4.1. O Plano Plurianual Potiguar 2004/2007: uma análise sumária. 

 

A atual seção reserva como objetivo principal, do ponto de vista analítico, a 

consideração do PPA compreendido entre os anos de 2004 a 2007, o qual se situa no período 

mais próspero economicamente, pelo menos no discurso, isto é, o decurso temporal enfatizado 

resguarda condições nacionais de maior dinamicidade, conforme é visualizado na literatura e 

composta na expressão do documento já enfatizado. 

Assim, torna-se importante salientar os estudos de Figueiredo et al. (2011) e Ferreira e 

Silva (2016), os quais identificam por meio de municípios de regiões do país,admitindo uma 

forte convergência com a realidade dos estados federados, aspecto analisado por Ferreira et al. 

(2016), cujos ganhos de arrecadação nos primeiros anos do Governo Lula encontram uma 

inflexão após 2008, porém, o instante temporal do PPA potiguar se apresenta favoravelmente 
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no período considerado, já que o RN pertence a um cenário marcado positivamente e, por 

conseguinte, há uma tendência plausível em torno das condições econômicas estaduais. 

Com efeito, torna-se cabível explicitar, ainda que sumariamente, alguns pontos 

relevantes do Plano Plurianual do RN, tendo em vista, categoricamente, a existência de 

elementos fundamentais na concepção da gestão pública em torno do estado potiguar. 

Saliente-se, por seu turno, a ocorrência de marcos teóricos orientadores do PPA 2004/2007, 

de maneira que o discurso de desenvolvimento sustentável em uma perspectiva local, tentativa 

de um redesenho da relação campo cidade, inclinação ao conhecimento e a formação de 

recursos humanos pela Universidade estadual, estabelecimento de parcerias entre o governo e 

o setor privado, etc. 

A configuração anterior, na verdade, revela o tratamento esperado pelo advento do 

documento em análise, o qual reúne aspectos importantes no conceito de Estado pretendido 

pelas autoridades locais diante de um cenário nacional imerso, nos anos aqui examinados, em 

possibilidades desenvolvimentistas (expressão compatível com o documento e a literatura 

aqui enfatizada em parte), cujas referências mostram elevações do expansionismo da política 

econômica iniciada após o Governo Lula ter ascendido ao poder no Brasil, segundo 

explicitam em suas evidências empíricas Carvalho (2008) e Silva et al. (2012 a). 

De maneira mais específica, alguns pontos devem ser melhor observados, isto é, a 

previsão de desenvolvimento no local requer que se internalize as políticas públicas a iniciar 

das cidades, o significado, a partir da leitura de Buarque (1998), refere-se a uma necessidade 

de reduzir disparidades urbanas via planejamento local, formulando e executando políticas 

públicas com maior ênfase diante dos problemas dos habitantes, acomodando-se ao 

entendimento de Rezende (2001) defensor de uma mais contundente aproximação dos 

gestores da população. 

O autor supracitado, por sua vez, compreende que os governos subnacionais estão 

mais próximos dos habitantes e conhecem suas demandas com maior riqueza de detalhes, em 

virtude de ser o Brasil uma Federação de proporções continentais em termos territoriais, a 

efetividade, eficiência e eficácia das políticas públicas são atributos esperados pela literatura, 

de modo que alguns elementos conceituais podem ser retirados de Figueiredo e Figueiredo 

(1986) e Silva et al. (2014) e aplicados no PPA em discussão. 

Outro ponto de notável importância decorre do novo olhar para a vida no campo, quer 

dizer, as impressões de Soares (1995), a qual expressa que a América Latina e o Brasil são 

áreas periféricas com desorganização urbana e contínua fuga de contingentes populacionais 
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do campo para as cidades, aumentando a quantidade de agentes pouco instruídos em termos 

de escolaridade, reforçando a tese das características da periferia de Prebisch (2000). 

O documento potiguar em discussão, por sua vez, entende que é necessário elevar os 

níveis de educação da força de trabalho, notadamente juvenil, na tentativa de ofertar recursos 

humanos mais adequadamente instruídos, cuja participação da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) configurar-se-ia como relevante no desenvolvimento de pesquisa e 

sua aplicabilidade direcionada ao mercado, ou seja, proletários ativos passíveis de ingresso 

nas atividades mercantis, compatibilizando com aspectos conceituais de Offe (1990). 

Ressalte-se, além disso, haver um esforço político em conservar no campo as famílias 

existentes nesse lugar, prevendo a tal fim, uma política econômica estadual de microcrédito, 

incentivando via financiamentos rurais, a preservação de mais contingentes populacionais no 

meio-rural, cujo modelo arquitetado no PPA, na verdade, segue um traço econômico 

expansivo próprio do período, sendo viável medidas dessa natureza pelo contexto pouco 

restritivo desse cenário. 

Um aspecto adicional decorre da mudança de paradigma institucional, quer dizer, o 

Plano Plurianual do RN prever como elemento crucial ao chamado desenvolvimento 

econômico estadual, o estabelecimento das denominadas Parcerias Público Privadas (PPP), 

em que procura redesenhar as linhas de atuação de cada agente na dinamização da economia, 

cujas contrapartidas do governo do estado se encontram situadas: na formação da força de 

trabalho qualificada pela participação da UERN, incentivos fiscais para atrair novas inversões 

produtivas, aumento nos gastos públicos (investimentos sociais) em infraestrutura, ampliação 

do teor de modernidade tecnológico na pauta de exportações, etc. 

Esses pontos, no campo teórico devem ser melhor explicitados, ou seja, observando o 

sistema de PPP, havia uma arquitetura institucional (regras formais) capazes de reger tais 

relações entre os agentes público e privado, redefinindo suas áreas de atuação, podendo 

convergir com as impressões propostas por North (2001). Tal compreensão revela ser 

pertinente haver acordos contratualmente estabelecidos, nos quais ocorram clareza, 

minimizando eventuais incertezas ou custos de transação
39

, sendo percebido no PPA 

semelhantes contornos. 

Acrescente-se ao antes exposto, na perspectiva da participação do governo estadual na 

economia, a previsão de maiores expansões fiscais em termos de incentivos tributários, cujo 
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regras mais claras e consistentes, conforme Toyoshima (1999). 
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argumento é aumentar o dinamismo produtivo potiguar por internalizar um maior número de 

empresas, elevando a taxa de emprego e renda gerada no estado, a partir de conceitos já 

explicitados nesta tese, a exemplo de Araújo (2006), Carvalho (2008) e Ferreira et al. (2016). 

Afinal, os investimentos sociais, na leitura de O`Connor (1977), dizem respeito aos 

dispêndios públicos, especificamente em infraestrutura, tendo em vista, a rigor, gastar para 

criar condições ao considerado plausível funcionamento dos mercados, ficando bastante claro 

que é interesse governamental estimular maiores dinamicidades no espaço potiguar, por meio 

do documento em exame, fortalecendo o capital no estado e reproduzindo relações sociais 

capitalistas
40

. 

Após os comentários prévios, faz-se necessário explicitar alguns aspectos bastante 

significativos e constantes no Plano Plurianual 2004/2007, os quais se relacionam: integração 

regional, desenvolvimento econômico e os desequilíbrios sociais, produção industrial, 

habitação e saneamento, saúde e segurança públicas, além da educação e cultura. Esses, por 

sua vez, referem-se a alguns itens presentes no PPA, entretanto, satisfazem, pelo menos em 

parte, o esperado na pesquisa. 

Dito isso, a ideia de integração regional prever algumas ações estaduais do RN em 

termos de investimentos públicos, ou seja, torna-se relevante considerar orçamentariamente 

gastos dedicados aos setores de produção de energia, já que essa no rio Grande do Norte 

apresenta potencialidades não desprezíveis por sua diversidade (energia elétrica, biomassa, 

gás natural e, principalmente, energia hidráulica e petrolífera), transportes e recursos hídricos. 

O antes exposto é emblemático, quer dizer, os setores previstos no PPA demandantes 

de gastos públicos, demonstrando estratégias de relevo ao desenvolvimento do capital no 

espaço norte-rio-grandense, a saber: do ponto de vista da geração de energia, apesar dessa ser 

diversificada, a inclinação quanto à produção petrolífera e hídrica respectivamente expressam 

maiores ganhos ao seguimento energético, pois as primeiras geram as mais representativas 

fatias de royalts
41

 direcionadas aos governos subnacionais e as segundas acarretam benefícios 

devido ao contexto climático de irregularidades na distribuição das chuvas. 

Saliente-se, entretanto, que a questão política invariavelmente citada ao longo do texto 

constante no documento em análise, no que se refere aos recursos hídricos, mostra um 

aparente empenho do governo estadual e resolver o problema da água. Todavia, ao recuperar 

Oliveira (1981), esse revela que no Nordeste brasileiro, as oligarquias conservam seu domínio 
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Significa o pagamento por parte dos exploradores de um recurso natural aos governos responsáveis em 

administrar a referida área, configurando em uma importante fonte de recursos. 
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sustentado na expropriação das classes dominadas locais, de maneira que a água é um 

importante elemento político de preservação do poder oligárquico, posto no PPA não tão 

enfaticamente, mas presente no terreno da infraestrutura. 

Outra evidência de beneficiamento do capital no RN existente no instrumento 

institucional em discussão, por sua vez, trata dos transportes, mais precisamente da reforma e 

ampliação da malha viária, tendo em vista, particularmente, a redução dos custos de 

transportes, os quais podem inibir o ingresso de novos investimentos no estado. Entretanto, as 

ressalvas quanto às eventuais adequações dos transportes públicos é mencionado apenas 

superficialmente, quando o documento faz alusão ao elevado contingente de automóveis que 

já no início do decênio anterior congestionava o trânsito na área metropolitana de Natal. 

Afinal, a integração regional potiguar (medida na tese pelas Despesas com 

Investimentos), na verdade, apresenta um discurso com flagrantes preocupações com um 

desenvolvimento sustentável, mas que as previsões são representativamente mais inclinadas à 

criação de um ambiente favorável à reprodução ampliada do capital no estado, podendo assim 

integrar regionalmente o Rio Grande do Norte, segundo mostra Araújo (2000), quando 

ressalta ser por intermédio da intervenção do setor público que é possível superar as 

diferenças espaciais através das inversões governamentais. 

Um novo aspecto apresentado no documento em discussão trata da constatação de um 

crescimento econômico com desigualdade social, quer dizer, nota-se uma estrutura estadual 

fortemente vinculada à elementos agropecuários, orientação agroexportadora da economia 

potiguar com reduzido teor tecnológico moderno, baixa qualificação da População 

Economicamente Ativa (PEA) em termos de grau de escolaridade, dentre outros, elementos 

compatíveis às observações presentes nos trabalhos de Offe (1990) e Soares (1995). 

Entretanto, o PPA prever potencialidades econômicas plausíveis para o RN, isto é, a 

superação do reduzido dinamismo comparativamente a alguns estados nordestinos segundo o 

documento, requer uma participação governamental na formulação de políticas públicas, cuja 

ênfase gira em torno dos gastos com infraestrutura, especialmente, na promoção de mais 

representativas possibilidades do turismo estadual, setor compreendido como um daqueles de 

maior capacidade em expandir o nível de emprego, ainda que relativizada tal afirmação 

teoricamente (BRUNHOFF, 1985; OFFE, 1990). 

Assim, Silva et al. (2012 a) mostram que entidades subnacionais, a exemplo dos 

municípios do Sul,não obstante os estados,no Brasil direcionam seus dispêndios com 

destacada presença no seguimento de infraestrutura, de modo que a relação desse aspecto 

observado na literatura diante do PPA norte-rio-grandense, fatalmente, decorre da flagrante 
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relevância de realização de investimentos públicos para criar condições adequadas ao 

compatível aproveitamento das potencialidades do turismo no estado, sendo convergente, 

igualmente, com os interesses do capital do setor enfatizado. 

O documento relativo aos anos 2004/2007, por seu turno, ressalta a necessidade do 

governo estadual em criar um ambiente adequado para a instalação de indústrias, 

especialmente, originárias de atividades ligadas aos recursos naturais e turismo, haja vista, via 

de regra, o atraso econômico flagrante existente no Nordeste e, semelhantemente, no estado, a 

partir de um entendimento apontado no próprio PPA, em que regiões periféricas devem 

superar a estrutura obsoleta já vencida historicamente pelas áreas centrais do globo. 

Portanto, esses elementos até então apresentados denotam quão inclinado ao capital o 

documento se encontra, tendo em vista, na verdade, a programação institucional de gastos 

públicos, para efeitos de análise da tese, mede-se tais aspectos nas despesas de capital, mais 

precisamente com investimentos, os quais são beneficiadores dos seguimentos capitalistas. 

Logo, a dedicação orçamentária norte-rio-grandense deve se espelhar nessas nuances? A 

partir de agora, pretende-se salientar alguns itens mais inclinados às classes menos 

contempladas, na tentativa de indicar o caráter do planejamento do RN nos anos aqui 

considerados. 

Após os aspectos antes expressos, um ponto de relevo decorre dos direitos sociais 

garantidos constitucionalmente, com base em Fagnani (2005) e Werneck (2005), quer dizer, 

moradia, saneamento básico, saúde, educação, assistência e previdência sociais e segurança 

públicas, explicitam demandas da população de quaisquer lugar, não sendo diferente com os 

habitantes do Rio Grande do Norte. Assim, quais as perspectivas previstas no PPA para tal 

contexto? 

Inicialmente, ressalte-se a ideia da habitação e saneamento, em que se observa no 

documento uma preocupação significativa com os indicadores de déficit habitacional superior 

à média brasileira e nordestina nos anos antecedentes ao constatado no planejamento aqui 

examinado, demonstrando uma ausência de políticas mais robustas estaduais até então, 

conforme descrição no próprio instrumento institucional. 

Além disso, sem dúvida, a questão do saneamento também é evidenciada de maneira 

representativa, isto é, o documento revela que já há no período o atendimento quanto ao 

abastecimento de água para algumas regiões potiguares devido às políticas públicas ligadas as 

adutoras, as quais são fruto de uma parceria do binômio estado União. Todavia, ver-se no 

planejamento em tela que as adutoras não resolvem o problema do abastecimento, prevendo 

maiores iniciativas quanto à promoção de políticas nessa perspectiva. 
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Acrescente-se a tais elementos, na realidade, a saúde pública, ou seja, essa importante 

ação governamental em garantir saúde de qualidade à população do RN prever o atendimento 

às demandas estaduais via Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da contribuição pela 

administração potiguar pré-determinada institucionalmente em termos da saúde de média 

complexidade, corroborando com aspectos presentes em Fagnani (2005). 

Outro ponto trata de uma realidade de política pública de saúde preventiva, quer dizer, 

pretende-se propor ações integradas para combater eventuais surtos de doenças, admitindo 

mudanças de atitudes populacionais no que toca ao cotidiano, bem como um perfil de 

desenvolvimento sustentável capaz de criar um ambiente favorável a uma plausível melhoria 

na eficiência dos gastos com saúde, configurando-se no desenho dessa política constante no 

Plano Plurianual. 

Ressalte-se, contudo, a ideia de política de educação estadual prevista no Plano 

Plurianual 2004/2007, a qual mostra, no discurso oficial, que há avanços no acesso a educação 

por parte de parcelas significativas da população, no entanto, muito ainda a ser feito e 

alcançado, notadamente no campo das melhorias infraestruturais, adequando as escolas 

arquitetonicamente às pessoas com deficiência, progressos na formação de alunos melhor 

preparados em termos de conteúdos, dentre outros, tal a ênfase institucional do instrumento. 

O último elemento apontado é emblemático, em outros termos, o desempenho do 

alunado mostra inadequações na compreensão e resolução de problemas matemáticos, baixa 

capacidade interpretativa na leitura de textos, tão somente, tendo habilidades mais 

significativas no entendimento de textos informativos ou mais simples. Claramente, as 

enfatizadas constatações giram em torno de alunos dos anos derradeiros do ensino 

fundamental, demandando uma maior dedicação do poder público estadual em superar tais 

marcas, em concordância com traços importantes apontados por Soares (1995). 

Esse ponto, a partir da leitura de Offe (1990), converge com as políticas de educação 

sucessivamente desenvolvidas ao longo dos anos no Brasil, sendo decorrente de uma 

determinação constitucional desde 1988, não ficando o Rio Grande do Norte a margem desse 

processo, mas ao contrário, o quadriênio demarcado pelo PPA em evidência promete maiores 

esforços do governo estadual no alcance de melhores resultados no campo da educação, 

vencendo os limites aqui demonstrados
42

. 

Acrescente-se a isso, na realidade, a questão da ciência e tecnologia, isto é, o 

documento em apreciação revela uma procura do governo estadual na oferta de maiores 
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possibilidades do alcance do conhecimento científico a partir das instituições de ensino 

superior potiguares, particularmente a UERN, criando um ambiente capaz de fazer progredir o 

RN, apoiado, pelo menos por suposição, no princípio desenvolvimentista de superação do 

atraso regional, de acordo com apontamentos de Prebisch (2000). 

Essas referências, segundo o autor supracitado, denotam o caráter de preocupação do 

estado em trilhar no período o caminho do denominado desenvolvimento, aumentando gastos 

nessa perspectiva, tornando mais consistente a formação de uma força de trabalho com maior 

qualificação, ampliando o teor tecnológico dos itens produzidos localmente, cujo reflexo 

permite expandir exportações com maior valor agregado, ou mais elevada elasticidade renda, 

melhorando inclusive os termos de troca, segundo discussão apresentada nos estudos de 

Krugman (1989) e Medeiros e Serrano (2001). 

Portanto, a educação assume um papel central no Plano Plurianual estadual, 

configurando-se no aspecto de elevação da produtividade dos trabalhadores existentes no 

mercado norte-rio-grandense, tendo como consequência cabal, um favorecimento do capital 

por expandir a relação custo benefício, tornando-se uma maneira de possibilitar a acumulação, 

na leitura de O`Connor (1977) e Offe (1990). 

No que toca à cultura, o documento salienta ser fundamental se realizar uma política 

capaz de promover tais aspectos no RN, tornando esse item como prioritário, respeitando as 

especificidades das diversidades culturais potiguares, alcançando a democratização de tal 

elemento tão relevante às várias formações sociais, deixando o seu caráter secundário, tendo 

em vista, particularmente, sua condição de identificadora das sociedades, conforme é possível 

constatar nos conceitos de Levi-strauss (1962) e Gertz (2008)
43

. 

De fato, o documento em exame prever maiores empenhos orçamentários para que se 

incremente a cultura dentro das prioridades locais, elevando os incentivos a essas práticas e 

difundi-las cada vez mais pelo estado, de maneira que a dedicação dos recursos, diminutos a 

tais rubricas, possam ser aumentados localmente, reduzindo proporcionalmente os gastos com 

eventos de representativo impacto, a exemplo de espetáculos de grande apelo popular. 

Uma última constatação acerca do PPA decorre do item segurança pública, aspecto 

esse entendido como uma despesa social, nos termos de Afonso e Souza (1977), já que se 

trata de um direito constitucionalmente garantido, em uma leitura convergente com Fagnani 

(2005). Saliente-se, no entanto, que a previsão do documento em discussão adverte ser crucial 
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a existência de ações conjuntas do governo estadual e população para que a segurança pública 

seja devidamente consistente em atender as demandas da sociedade. 

Com efeito, o instrumento institucional ressalta haver índices crescentes da 

criminalidade, atestando um problema que se desenha por um período anterior ao 

desenvolvimento do planejamento aqui enfatizado, deixando claro que é fundamental ampliar 

esses dispêndios, na tentativa de superar inadequações relativas às incompatibilidades entre o 

perfil do crime e as condições de enfrentamento por parte do governo estadual para os anos de 

2004 a 2007. 

Após o mergulho realizado pelo PPA do quadriênio já enfatizado, o que salta aos 

olhos é a pré-disposição no discurso estadual em procurar promover um tempo 

desenvolvimentista, isto é, os elementos previstos desenham traços mais preocupados com o 

dinamismo potiguar via gastos representativamente maiores, de acordo com a liderança do 

desenvolvimento sustentado nos dispêndios públicos expressos por Serrano (2001). 

Além disso, a distribuição orçamentária já explicitada no trabalho de O`Connor 

(1977), por sua vez, revela flagrantes inclinações ao capital frente aos trabalhadores, cuja 

expectativa a partir da descrição do documento presente nessas páginas decorre da eventual 

identificação das referidas contradições, obedecendo a estrutura do método dialético em 

aplicação na tese aqui suscitada. 

Para tanto, uma primeira aproximação foi firmada na análise da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Rio Grande do Norte entre os anos de 2004 a 2007, tomando a elas 

anualmente, estabelecendo uma comparação com o anunciado no PPA e os encaminhamentos 

legislativos ao desenvolvimento do orçamento programaticamente e sua posterior execução, 

configurando-se nos prismas essenciais existentes no restante deste capítulo. 

Finalmente, a seção seguinte pretende considerar a LDO potiguar no quadriênio já 

explicitado, na tentativa de evidenciar na lei quão desses aspectos são observados, os anos que 

passam a ser contemplados, a ênfase orçamentária ao contexto da acumulação do capital ou a 

reprodução social da força de trabalho, dentre outros. Logo, tais elementos se constituem nas 

expectativas desenhadas no tópico constante na sequência. 

 

4.2 A Lei de Diretrizes Orçamentárias Potiguar 2004/2007: uma análise anual. 

 

Esta seção tem a preocupação de desenvolver, ainda que de forma sumária, algumas 

considerações sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do RN, tomando-se como referência o 

quadriênio 2004/2007, na tentativa de observar as vinculações entre essa e o PPA, mostrando 
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a convergência dos instrumentos enfatizados, os quais revelam o desenho do orçamento 

programático e a execução estadual, a partir dos anos aqui selecionados, com ênfase nos 

dispositivos relativos às políticas sociais. 

De fato, o período reserva para o ano de 2004 alguns elementos relevantes, quer dizer, 

o PPA antes enfatizado orienta atribuições de cunho desenvolvimentista, ou em outras 

palavras, com uma inclinação dinamizadora por parte do governo estadual, de modo que a 

LDO 2004 explicita tais convergências institucionais, a partir das referências de uma 

compreensão amplamente enfatizada no estudo. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do RN, no primeiro ano do quadriênio 2004/2007, 

revela em seu Art. II que o dispositivo aqui discutido deve se enquadrar no Plano Plurianual 

do período selecionado no estudo. Assim, o Art. III da LDO apresenta alguns objetivos 

fundamentais à identificação dos princípios do PPA, os quais, dentre outros, relacionam: 

recuperação da capacidade de poupança e investimento nos seguimentos sociais e 

econômicos, combate à desigualdade social e geração de emprego e renda, atendimento às 

demandas básicas de saúde, educação, segurança pública e habitação, melhoria na 

arrecadação tributária, tornar a assistência social como política pública, dentre outros
44

. 

Nesse sentido, o ano de 2004 explicita alguns traços importantes na constituição de 

suas diretrizes, isto é, no que toca aos investimentos potiguares previstos, esses enveredam 

por uma estrutura de Parceria Público Privada (PPP), em conformidade com o PPA do 

quadriênio, cuja prerrogativa presente na LDO exprime como composição do capital, um 

desenho com maior participação desse no orçamento potiguar (Sociedade de Economia 

Mista), ou mesmo as chamadas empresas públicas de propriedade exclusiva do estado, 

convergente com elementos conceituais de O`Connor (1977), Poulantzas (1980) e Mascaro 

(2013). 

Uma ressalva importante corresponde a ideia de orçamento programático e sua 

execução, de maneira que respectivamente, seus traços institucionais estão distribuídos do 

Art. IV ao Art. IX, a normatização da programação e suas definições, ficando compreendido 

entre o Art. X até o Art. XXXIV, as referências à elaboração orçamentária e a execução 

pretendida na regulamentação, em obediência aos objetivos da tese. 

No Art. XXXVIII da LDO, em seu Parágrafo único, as despesas de investimento são 

definidas como sendo quaisquer aquisição de ativos imobilizados, excetuando-se itens de 

arrendamento, aproximando-se da conceituação presente nos estudos de Simonsen e Cysne 
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(1995) e Carvalho (2008), demonstrando as bases em que se firmam essa instituição norte-rio-

grandense, expressando o caráter fiscal e a consequente possibilidade de desenvolver políticas 

públicas de infraestrutura pelos investimentos governamentais. 

O Art. XXXLVIII e Art. XXXLVIX revelam as disposições quanto às despesas com 

pessoal e encargos sociais, de modo que se considera o crescimento vegetativo dos servidores 

(contratação e redução dos quadros efetivos), novas aquisições de funcionários, ou mesmo 

aumento salarial, cuja lente é o respeito aos limites institucionais, os quais estão alicerçados 

no chamado regime de metas, quer dizer, os gestores devem cumprir determinados limites 

regulamentares, a ponto de fixar os gastos com pessoal nos diversos componentes do aparelho 

de Estado, sendo até 60% da receita corrente líquida. 

Assim, uma classificação das despesas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias se 

reporta a uma dupla natureza, uma ligada aos dispêndios correntes e outra face dedicada ao 

gasto proveniente do capital, conforme o Art. VII. O Parágrafo único explicita que as 

despesas correntes são compostas em gastos com pessoal e encargos sociais, juros e encargos 

da dívida, outras despesas correntes; já as de capital se relacionam com investimentos, 

inversões financeiras e amortização da dívida. 

De fato, essa estrutura orçamentária segue princípios convergentes com os estudos de 

Andrade (1986) e Kohama (1999), em que as rubricas formam um conjunto de contas capaz 

de orientar a ação governamental na administração e das várias finanças dos diferentes 

seguimentos do aparelho de Estado, a exemplo do judiciário, legislativo, ministério público, 

tribunal de contas, executivo, prevendo gastos e estimando receitas, assumindo um papel de 

centralidade no resto da sociedade. 

Assim, Poulantzas (1980), em comunhão com O`Connor (1977) e Afonso e Souza 

(1977), dentro da dinâmica de construção orçamentária de um Estado capitalista, revela que a 

expectativa de receitas ou a sua efetiva arrecadação, necessariamente, orienta a fixação da 

aplicação dos recursos, de modo que a tendência, segundo as evidências teóricas aqui 

ressaltadas, apontam à maior inclinação estatal no beneficiamento da classe dominante. 

Um último atributo a ser considerado na LDO 2004, por sua vez, trata do discurso de 

transparência, tão forte no documento legal, cuja prerrogativa institucional se encontra 

convergente com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual se apoia em 

fundamentos mundialmente aceitos e que estão presentes no pensamento da corrente teórica 

Novo-clássica, haja vista, claramente, sua preocupação com os princípios da transparência, 

previsibilidade e credibilidade, cuja LRF e, portanto, a LDO de 2004 estão firmadas 

(CONCEIÇÃO, 2002; LUQUE E SILVA, 2004; GIUBERTIR, 2005; MODENESI, 2005). 
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Após tecer algumas considerações sobre a LDO 2004, torna-se cabível observar essa 

instituição no ano de 2005 no estado do Rio Grande do Norte. Logo, a normatização prever 

determinadas diretrizes fundamentais, sendo relevante a esta tese as seguintes: parcerias com 

outras instâncias governamentais, empresas privadas e demais parcelas da sociedade, na 

tentativa de ampliar investimentos, gerando emprego e renda; equilíbrio nas contas públicas; 

melhoria nos serviços básicos em atendimento à população, a partir da oferta de saúde, 

educação, segurança pública e habitação; maior qualificação dos cidadãos via educação
45

, etc. 

Antes, porém, ressalte-se que a LDO traz do Art. IV ao Art. IX, orientações acerca da 

programação orçamentária, de modo que do Art. X ao XXXV, uma descrição quanto à 

elaboração e execução do orçamento potiguar é vislumbrada, permitindo haver construções 

institucionais capazes de criar mecanismos fiscais para os diferentes entes federativos do país, 

a exemplo do Rio Grande do Norte, em conformidade com a LRF. 

Assim, as metas já citadas e que se encontram presentes no Art. III da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias norte-rio-grandenses 2005, por sua vez, permitem a realização de 

alguns comentários sumários, os quais se referem, inicialmente, à ideia de desenvolvimento 

sustentável, cuja prerrogativa trata do possível estabelecimento de parcerias públicas e 

privadas, bem como outros tipos de organizações constantes na sociedade, procurando criar 

um ambiente favorável aos investimentos e o surgimento de mais postos de trabalho, segundo 

elementos interpretativos provenientes de Serrano (2001) e Silva et al. (2013). 

Seguindo o raciocínio, a ideia de qualificação dos cidadãos está associada às melhorias 

na educação desses, produzindo uma população mais instruída e, portanto, capaz de ofertar 

trabalhadores mais hábeis, consequentemente, produtivos, segundo apontamentos encontrados 

em Offe (1990) e reforçados nos modelos de análise ortodoxos apresentados por Krugman 

(1989), Krugman e Obstfeld (2005) e Carlin e Soskice (2006). 

Com efeito, um aspecto de notável relevo decorre do atendimento às demandas da 

população, isto é, os direitos à saúde, educação, habitação e segurança pública de qualidade, 

denotam uma preocupação da gestão estadual em ofertar serviços básicos com mais ênfase na 

qualidade, configurando-se em uma política social não focalizada segundo o entendimento de 

Soares (1995). 

Finalmente, o equilíbrio fiscal como meta da gestão estadual potiguar, via de regra, 

possibilita enxergar um horizonte mais plausível em termos de sustentabilidade na gestão das 

finanças e políticas públicas, pelo menos por suposição, em outras palavras, obedecendo-se ao 
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estabelecido na LRF, na qual os gastos devem ser limitados pelas receitas, punindo-se os 

transgressores, a tendência de uma continuidade no atendimento às demandas pelos serviços 

básicos, ou mesmo na geração de emprego passa a ser palpável. 

Ressalte-se, no entanto, que no Art. XXIX da LDO 2005, projetos ou programas em 

desenvolvimento, especialmente no modelo de parcerias, caso haja a necessidade de 

compensação financeira estadual, essa ação deve atender em prioritária medida, os aspectos 

vinculados à saúde, segurança pública, ciência e tecnologia, saneamento, investimentos e a 

geração de emprego e renda, apontando um perfil desenvolvimentista potiguar (pelo menos no 

discurso). 

Saliente-se, por seu turno, uma característica orçamentária apontada no estudo de 

Salvador (2008) e observada na LDO, a saber: os orçamentos fiscal e da seguridade social. O 

último, refere-se, segundo esse autor, aos itens ligados à saúde, assistência e previdência 

sociais, reportando-se a uma parte orçamentária constante nos diversos membros do aparelho 

de Estado, em que conjuntamente com o orçamento fiscal, formam a estrutura orçamentária 

de um ente federativo, a exemplo do RN. 

Portanto, as Leis de Diretrizes Orçamentárias já explicitadas, ainda que de forma 

bastante sumária, mostram uma preocupação mais pronunciada, no que toca ao chamado 

desenvolvimento estadual potiguar, apresentando traços evidentes de um período, no qual se 

insere o PPA 2004/2007, cuja marca denota esforços de desenvolvimento sustentável e 

equilíbrio fiscal, aproveitando a prosperidade dos anos enfatizados, com base em Figueiredo 

et al. (2011) e Ferreira et al. (2016). 

Seguindo esta análise, a LDO 2006
46

 revela diretrizes bastante semelhantes ao 

vislumbrado em 2005, ou seja, a tentativa de um desenvolvimento com geração de emprego e 

renda através das parcerias com outras esferas governamentais, empresas privadas e demais 

setores da sociedade, melhoria na capacitação dos cidadãos potiguares via educação, busca 

por alcançar o equilíbrio fiscal, consideração do turismo como elemento relevante ao 

desenvolvimento estadual, prioridade em incluir as parcelas da população com flagrante 

vulnerabilidade, etc. 

De fato, esses aspectos constantes no Art. III da norma enfatizada, por sua vez, 

demonstram determinada tendência institucional na conservação de um cronograma 

governamental, ao menos supostamente. Entretanto, constata-se a inclusão, de maneira mais 
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enfática, da presença dos investimentos para o fomento econômico do RN, corroborando com 

a compreensão de Andrade (1986), Giambiagi (1996), Serrano (2001) e Carvalho (2008), a 

qual explicita ser via políticas keynesianas que se pode obter maiores progressos ao contexto 

social. 

Logo, um traço não desprezível constante na norma em análise, por seu turno, decorre 

dos respectivos desenhos orçamentários programáticos (Art. IV ao XI) e a execução desse 

(Art. XII ao XXXVIII), revelando o perfil institucional em termos da expectativa do 

orçamento estadual, ainda no transcurso do Plano Plurianual 2004/2007, exprimindo o caráter 

normativo da regulamentação em exame. 

Outro ponto que se encontra presente na LDO 2004 e 2005, via de regra, corresponde 

aos princípios do equilíbrio e transparência, igualmente já expresso na tese, a partir dos 

trabalhos de Giuberti (2005), Araújo (2006), Silva Filho et al. (2011) e Silva Filho e Silva 

(2015). Tal preocupação mais latente, pode está associada ao ano de vigência do orçamento, 

pois trata do último exercício anual da administração supracitada, de modo que entende ser 

menos restritiva fiscalmente, uma gestão prestes a concluir seu mandato, ainda mais quando 

se disputa uma reeleição, a partir de indícios presentes em Borsani (2004). 

O argumento anterior ganha mais autenticidade pela estrutura orçamentária, na qual 

prever a definição das prioridades, metas, objetivos das políticas, dentre outros, cuja 

institucionalização da Lei de Responsabilidade Fiscal traz maior rigor administrativo nas 

contas públicas, necessitando haver, de acordo com discursos desenvolvimentistas constantes 

no PPA do quadriênio e refletidas em cada LDO do período, uma mais enfática explicitação 

normativa obediente à LRF, sendo possível aferir no Art. XVIII. 

Para tanto, Gough (1975), Andrade (1986), Batista Junior (1995) e Giambiagi (1996), 

discutem elementos vinculados às condições fiscais e de tomada de decisão política, cuja 

prerrogativa explicita, como não podia ser diferente, que o ambiente político gera decisões 

inclinadas a determinadas parcelas sociais, normalmente àquelas mais abastadas, de maneira 

que na composição orçamentária deve haver tais limites institucionais capazes de inibir 

transgressões, sendo esse um desenho não desprezível no enfático realce legislativo. 

Além desses atributos, um item que salta aos olhos está expresso no Art. XX, ou seja, 

o discurso sobre a programação dos investimentos, semelhantemente a outros pontos, ganha 

mais notoriedade na LDO 2006, haja vista o estabelecimento de princípios importantes, a 

saber: os investimentos devem se encontrar previstos no PPA; novos projetos ou programas 

não podem sobrepor os já existentes, especialmente em detrimento da população; prioridade 

na geração de emprego e renda; garantia de adequados serviços de segurança pública, 



111 

saneamento, saúde e educação, conservação ambiental e revitalização econômica dos setores 

agrícola, industrial e de serviços, particularmente o turismo, etc. 

Com efeito, a descrição anterior recorda quão os investimentos públicos dos vários 

componentes do aparelho de Estado norte-rio-grandense devem seguir, convergindo, 

teoricamente, com os gastos improdutivos propostos por Serrano (2001) e, principalmente, os 

investimentos sociais de O`Connor (1977), cujas referências estão enquadradas no chamado 

princípio da demanda efetiva, tendo como pano de fundo, as formulações de Keynes (1985) e 

Kalecki (1987). 

Acrescente-se a isso, na realidade, a ideia da atuação da agência de fomento estadual, 

a qual deve proceder, na geração de condições capazes de viabilizar vantagens competitivas, 

ampliação das possibilidades na atração de novos investimentos para o RN via incentivos 

fiscais, preocupação permanente na melhoria da qualidade de vida da população pelos 

serviços básicos, promoção de estímulos ao contexto cultural, sendo plausível firmar tal 

desenho institucional presente no Art. LI, ao menos por suposição. 

De posse da discussão até agora empreendida, torna-se cabível ressaltar alguns 

aspectos relativos à LDO 2007, a qual conclui o período consistente com o ciclo do PPA já 

explicitado na tese. Claramente, do ponto de vista das diretrizes da norma em análise, essas 

mostram uma continuidade quase integral às instituições do triênio precedente, excetuando a 

ideia de economia solidária e a formulação de políticas públicas voltadas para as mulheres.
47

 

Nessas circunstâncias, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2007, por sua vez, apresenta 

entre o Art. IV ao Art. X, as disposições programáticas do orçamento potiguar, seguindo 

estrutura institucional semelhante ao presente no triênio anterior, prevendo o perfil de receitas 

e despesas, a classificação via categorias dos gastos a serem realizados, a partir de uma 

configuração orçamentária do tipo fiscal, da seguridade social e das empresas públicas, 

conforme traços equiparáveis nos estudos de Andrade (1986), Giambiagi (1996), Giuberti 

(2005), Salvador (2008), Silva Filho et al. (2011) e Silva Filho e Silva (2015). 

O desenho da execução orçamentária em 2007, no que tange ao estabelecimento de 

suas diretrizes, segue estrutura condizente aos descritos nos documentos 2004/2006, cuja lei 

em exame traz no Art. XI a orientação dos gastos e a origem desses materializados no tesouro 

estadual, tendo em vista, fundamentalmente, sua distribuição pelas componentes do aparelho 

de Estado do RN, de acordo com evidências de Poulantzas (1980), a saber: legislativo, 

judiciário, tribunal de contas e ministério público,. 
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Assim, do Art. XI ao Art. XXXVI, uma observação não desprezível trata das 

orientações quanto à elaboração e execução orçamentárias previstas, de modo que os 

princípios da transparência e equilíbrio fiscal estabelecidos na LRF, por seu turno, revelam o 

desenho institucional encontrado na Lei de Diretrizes Orçamentárias em 2007, grafando a 

flagrante consequência dentre as normas em torno das contas públicas potiguares. 

Ressalte-se, no entanto, que o volume dos recursos financiadores dos diferentes tipos 

de gastos, via de regra, devem ter deduzidos dispêndios com transferências estabelecidas 

institucionalmente, segundo expresso no Art. XI: pagamento de pessoal e seguridade social, 

amortização do serviço da dívida, pagamento de precatórios judiciais, desembolso de recursos 

associados às contrapartidas de empréstimos, convênios, dentre outros, sejam interna ou 

externamente, etc. 

Dito isso, resta apenas atestar, de maneira sumária, que o desenho institucional 

constante nos instrumentos relativos ao Plano Plurianual 2004/2007 e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do quadriênio enfatizado, no Rio Grande do Norte, explicitam convergência 

em termos da concepção desses mecanismos, quer dizer, as normas propõem um perfil 

desenvolvimentista, pelo menos no discurso, condizente com o período próspero vivenciado 

pelo Brasil economicamente. 

O comentário prévio denota um horizonte bastante favorável ao estabelecimento de 

uma ação governamental mais intervencionista, em outras palavras, o período exprime uma 

tendência para menores restrições fiscais, ao menos institucionalmente, de modo que o 

desenho já apresentado neste capítulo possibilita assim compreender, além de que a literatura 

aqui considerada, apoiada na dinâmica do conceito de fundo público, permite tal afirmação. 

De maneira mais específica, o que se encontra descrito na LDO do quadriênio em 

exame, em obediência aos traços existentes no PPA do período, é coerente com os aspectos 

propostos por Oliveira (1988), o qual identifica no chamado ―Estado providência‖, a presença 

crucial ao adequado fortalecimento do capital em detrimento às classes menos contempladas, 

cuja reprodução desse se dá pela acumulação capitalista e / ou redução dos custos do trabalho, 

caracterizando a marca dialética no autor. 

Contudo, para efeitos de análise da tese, via de regra, assume-se que as despesas 

sociais explicitadas por O`Connor (1977) são resumidas em gastos com assistência social e 

repressão, sendo evidente na formulação em desenvolvimento (haver adaptação em termos 

metodológicos). Segue-se, portanto, que os esforços quanto aos dispêndios potiguares, na 

maioria dos casos aqui mencionados, referem-se ao contexto do capital social como alvo, pois 

os direcionamentos aos investimentos em infraestrutura, sistema de parcerias públicas e 
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privadas, ampliação da qualificação dos cidadãos, dentre outros, estão associados ao 

fortalecimento capitalista, através dos investimentos e consumo sociais. 

Já os gastos sociais, de modo mais flagrante em uma unidade federativa, a exemplo do 

RN, devem ser expressos no atendimento de alguns direitos da população constantes 

constitucionalmente, na leitura de Fagnani (2005), cuja oferta de saúde, habitação, segurança 

pública, saneamento básico, dentre outros, aparece como políticas sociais segundo esse autor, 

aproximando-se dos conceitos de consumo e despesa sociais de O`Connor (1977), 

demarcando o antagonismo de classe em torno do fundo público manifestado no orçamento 

potiguar.
48

 

Afinal de contas, o desenho presente nesta seção, por seu turno, revelou quão a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias estadual do Rio Grande do Norte trouxe evidências não desprezíveis 

ao estudo, permitindo identificar convergências institucionais da LDO do quadriênio e o PPA, 

cuja expectativa, no item seguinte, foi mensurar os traços aqui anunciados, iniciando o 

percurso empírico para procurar atender aos objetivos expressos por ocasião da emergência 

desta pesquisa. 

 

4.3 Comportamento orçamentário potiguar no contexto monetário brasileiro: uma 

interpretação para os anos 2004/2007. 

 

A seção que agora se inicia, via de regra, tem o objetivo de examinar as receitas e 

despesas potiguares diante de um cenário institucional federado, em que a moeda, 

administrada nacionalmente, repercute nas diversas unidades da Federação, tornando-se um 

elemento relevante a ser considerado. De fato, o item em evidência está constituído pelos 

seguintes passos: a seguir, discute-se a trajetória das taxas de juros do país no quadriênio em 

análise, restando ao momento subsequente, a discussão dos resultados esperados ao previsto 

neste capítulo. 

 

4.3.1 Notas sobre as taxas de juros do Brasil nos anos 2004/2007: uma consideração sumária. 

 

Esta subseção se propõe a realizar, por sua vez, um incursão bastante sintética sobre o 

comportamento dos juros nacionais frente ao contexto que se encere o Brasil no período 

observado, de modo que a flutuação da taxa básica do país segue uma dinâmica 
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internacionalmente determinada, conforme é possível destacar no Gráfico 1 postado na 

sequência: 

 

Gráfico 1 Comportamento das taxas de juros básicas do Brasil, 2004/2007. 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do Banco Central do Brasil 2016. 

 

Os dados expressos anteriormente mostram uma oscilação das taxas de juros internas 

ao país, cuja referência demarca em 2004 um valor compreendido entre 16% e 17%, atingindo 

o ápice em meados de 2005, para daí haver uma queda mais pronunciada até 2007, ficando 

entre 11% e 12%, haja vista, a rigor, haver a descrição do perfil da política monetária no 

período, sendo essa mais restritiva, expandindo-se até atingir o final do quadriênio 

considerado, segundo é possível constatar na interpretação da política econômica proposta por 

Nassif (2015). 

Assim, Belluzo (1995) destaca alguns pontos importantes, isto é, o intervencionismo 

estatal propõe a perseguição pelo desenvolvimento econômico, cuja prerrogativa se firma na 

realização de políticas econômicas mais expansionistas, aumentando investimentos públicos, 

controle das taxas de juros, ampliação das transferências governamentais às parcelas sociais 

menos contempladas, etc.
49

 

Ressalte-se, no entanto, que a moeda assume um papel de centralidade no sistema 

capitalista, partindo-se da ideia keynesiana, na qual o plano monetário lidera as demais 

políticas, já que se trata de relações sociais de produção intermediadas pelo equivalente geral 
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promotor das trocas, alterando-se por mudanças na quantidade de moeda presente na 

circulação, de acordo com Brunhoff (1985). 

Para tanto, Silva (1999) e Carvalho et al. (2007) apresentam, de maneira clara, a 

interpretação keynesiana sobre o capitalismo no tocante à produção via demanda efetiva, 

assumindo a moeda, a centralidade antes enfatizada, cujas taxas de juros exprimem tal 

configuração, compreendendo a forma de interferência governamental na economia e 

sociedade, fazendo elevar os níveis do ritmo da atividade produtiva. 

Em concordância com a afirmação anterior, Kalecki (1987), já apontado no estudo, 

desenvolve uma divisão econômica capitalista na forma de departamentos, o 1 ligado aos 

investimentos dos capitalistas, o 2 relacionado com o consumo desses e o Departamento 3 o 

chamado consumo dos trabalhadores. Isso significa, de modo prático, que a demanda efetiva
50

 

enquanto princípio se reforça, tornando-se um pilar de sustentação teórica crucial para 

pesquisas da natureza desta tese. 

Portanto, olhar para a moeda, em uma perspectiva keynesiana ou kaleckiana vinculada 

à demanda efetiva, via de regra, chancela uma presença do setor público bastante 

representativa na economia capitalista e restante da sociedade, cujas repercussões no universo 

produtivo decorrem do ambiente vinculado às finanças, geralmente instáveis, a partir de 

Minsky (1986), o qual propõe tal hipótese de instabilidade financeira. 

Com efeito, esse autor, apoiado nessas constatações teóricas, argumenta que os 

diferentes tipos de capitais assumem características distintas, aqueles mais voláteis (portfólio), 

por exemplo, gravitam entre os países centrais ou periféricos, nos termos de Prebisch (2000), 

buscando taxas de rentabilidade mais atrativas através dos juros de cada país, tornando as 

nações não desenvolvidas como Brasil mais suscetíveis aos movimentos financeiros 

internacionais, de acordo com as observações de Carneiro (2002). 

Para tanto, Belluzo (1995), por sua vez, explicita alguns aspectos de notável relevo 

acerca do comportamento financeiro, no qual os juros refletem contundentemente, 

corroborando com a formulação teórica minskyana considerada nos estudos de Gomes (2009) 

e Gomes e Lourenço (2012), em que a instabilidade financeira (já expressa na tese) revela 

quão a economia capitalista se desenha em termos de sua diferenciação entre os países do 

mundo. 
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Este poder de veto dos mercados financeiros se impõe a todas as economias ainda 

que de forma diferenciada. Os Estados Unidos, por exemplo, emissores e gestores da 

moeda reserva, dispõe de maior raio de manobra para executar políticas fiscais e 

monetárias expansionistas, desde que aceitem o risco permanente de ataques 

especulativos contra o dólar e administrem adequadamente as tensões que se 

manifestam através da elevação imediata das taxas de juros de longo prazo, quando 

o crescimento é julgado ―excessivo‖ pelos mercados. 

Na outra ponta do espectro, países de ―moeda fraca‖ não conseguem escapar das 

situações de instabilidade senão atrelando-as respectivas moedas ao curso de uma 

divisa estrangeira, renunciando ao mesmo tempo a qualquer pretensão de determinar 

o rumo das políticas fiscal e monetária. (BELLUZO, 1995, p. 19). 
 

De fato, essas referências anteriormente postadas, ainda que de modo sumário, tentam 

fundamentar e explicar, partindo-se da teoria econômica, com o intuito de mais 

adequadamente compreender o comportamento das taxas de juros brasileiras para o 

quadriênio em análise, além de mostrar evidências importantes no tocante à repercussão na 

programação e execução orçamentário potiguar, aspectos a serem discutidos e observados na 

subseção seguinte deste capítulo. 

Nesse sentido, pode-se perceber, com alguma segurança, que a política econômica e, 

por conseguinte, a política social, manifestadas respectivamente e, fundamentalmente, em 

termos conceituais e passíveis de convergência com o capital e despesas sociais de O`Connor 

(1977), essas permitem admitir que o Governo Federal realiza uma tentativa de expansão 

econômica precedente a uma restrição de política, cujos objetivos respectivos, por sua vez, 

são combater a inflação e, posteriormente, estimular o crescimento da economia e geração de 

emprego, renda e consumo, conforme destacam Silva (1999) e Serrano (2001). 

Assim, Ferreira et al. (2016) consideram o período Lula (2003/2010), no qual há uma 

tendência de política mais expansiva, de maneira que juros menos elevados acarretam um 

relaxamento fiscal no ambiente federativo brasileiro integralmente, cuja repercussão nas 

unidades subnacionais, via de regra, dá-se pela maior pré-disposição em expandir fiscalmente 

as políticas em nível estadual, tomando como referência o conceito de autonomia relativa do 

Estado proposto por Poulantzas (1977). 

Afinal, essa subseção trouxe contornos interessantes às pretensões da investigação, ou 

seja, o comportamento das taxas de juros brasileiras descreveu um contexto 

significativamente relevante, além de que a interpretação proveniente da literatura apontou 

mais aspectos que romperam com aparentes traços insistentemente presentes nos discursos 

oficiais, a exemplo dos instrumentos PPA e LDO antes ressaltados. Logo, na sequência se 

encontraram postados resultados fundamentais ao alcance do esperado nesta pesquisa. 
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4.3.2 Notas comparativas entre o orçamento programático e a execução desse no RN: uma 

análise a partir da LOA e BO 2004/2007. 

 

Este subitem tem o objetivo de examinar, via de regra, os resultados obtidos por 

ocasião do cálculo das estatísticas descritivas propostas na tese, na tentativa de comparar o 

expresso na LOA e Balanço Orçamentário do Rio Grande do Norte, viabilizando o 

desenvolvimento analítico esperado desde a concepção da pesquisa em curso. A seguir estão 

apresentadas evidências constantes na Tabela 1, trazendo os primeiros achados no estudo. 

 

Tabela 1- Arrecadação corrente e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir da LOA 2004/2007 (em percentuais). 
Período RC/RT RTR/RT RCO/RT RP/RT RA/RT RI/RT RS/RT RTC/RT OTC/RT 

2004 90,44 38,07 3,06 0,13 0,05 0,05 1,31 42,36 5,40 

2005 87,08 40,00 4,49 0,64 0,03 0,07 1,01 39,57 1,26 

2006 89,96 47,73 3,07 0,58 0,02 0,09 1,27 45,40 0,72 

2007 90,83 43,28 2,55 0,59 0,02 0,09 1,11 45,94 0,50 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2004/2007. 

 

De posse dos resultados presentes na Tabela 1, compreende-se que as receitas totais
51

 

são representadas por em torno de 90% do arrecadado correntemente na programação 

orçamentária norte-rio-grandense do período, tendo na RTR e RTC as proporções mais 

significativas da RT, diferindo das evidências municipais exibidas nos estudos de Silva et al. 

(2012 b) e Silva Filho e Silva (2015), em que a grande rubrica de recursos corresponde às 

transferências intergovernamentais, reservando à arrecadação própria, uma cifra reduzida. 

Ressalte-se, entretanto, que as demais fontes de recursos relacionadas às receitas 

industriais, de serviços, agropecuária, de contribuições, patrimonial e outras receitas 

correntes, por sua vez, indicam que os valores observados no período e tomados como 

proporção da RT, na verdade, revelam participações bastante diminutas, cujo significado 

analítico exprime um poder explicativo contundente das componentes da arrecadação 

correntemente auferida pelas instâncias de governo subnacionais em torno das RTR e RTC, 

de acordo com subsídios de Silva Filho et al. (2010; 2011) e Ferreira e Silva (2016). 

O quadro de referência anterior, por seu turno, denota uma característica marcante dos 

estados federados diante das esferas municipais, isto é, as últimas revelam reduzida 
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capacidade de arrecadação própria e um grau de dependência dos repasses bastante elevado, 

cujo traço nos entes estaduais exemplificado no RN traz uma equiparação de ambas as fontes 

de receitas aparentemente, apontando uma marca importante, ainda mais pelo motivo da 

programação orçamentária presente na LOA, pois a capacidade de arrecadação estadual 

excede o evidenciado nas esferas municipais, conforme explicitam Ferreira et al. (2016). 

Acrescente-se a isso, o aspecto da autonomia relativa apontada por Poulantzas (1977), 

a qual permite entender uma programação de orçamento estadual consistente, em outras 

palavras, uma maior capacidade de recolher impostos próprios sinaliza ao ente, a rigor, que 

esse tem a possibilidade de realizar um contingente de gastos mais compatíveis às diferentes 

classes, cuja percepção denota que um maior nível de recursos próprios recolhidos, tanto mais 

elevada a autonomia relativa devido ser possível aumentar o patamar de dispêndios ao 

restante da sociedade. 

 

Tabela 2- Arrecadação de capital e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir da LOA 2004/2007 (em percentuais). 
Período RK/RT OCK/RT AB/RT TK/RT OTK/RT 

2004 9,56 3,17 1,41 4,90 0,08 

2005 12,92 6,72 0,64 5,53 0,02 

2006 10,04 3,44 0,48 6,05 0,08 

2007 9,17 2,91 1,07 5,16 0,03 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2004/2007. 

 

Partindo-se dos resultados presentes na Tabela 2, torna-se factível tecer alguns 

comentários breves, quer dizer, a RK
52

 como proporção da RT exibe uma magnitude média da 

ordem de 10%, sendo uma cifra muito inferior ao constatado pela RC, demonstrando um traço 

de participação do capital diretamente na composição da arrecadação potiguar no período 

significativamente menor aos recursos correntemente auferidos, no contexto do orçamento 

programático estadual, permitindo admitir, em boa medida, que o RN é relativamente 

autônomo nos termos assumidos nesta tese. 

O argumento anterior, por sua vez, mostra que os maiores contribuintes na 

constituição da RK, claramente, tratam das operações de crédito e das transferências de 

capital, exprimindo uma parte pouco considerada pelos formuladores da LOA dos anos 
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2004/2007, cuja especificidade dessa fonte de receitas para o orçamento é tão somente uma 

parcela complementar, sem grandes contribuições analíticas a pesquisa em curso. 

 

Tabela 3- Arrecadação corrente e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir do BO2004/2007 (em percentuais). 
PERÍODO RC/RT RTR/RT RCO/RT RP/RT RA/RT RI/RT RS/RT RTC/RT OTC/RT 

2004 99,14 51,23 3,41 0,96 0,03 0,12 1,02 44,83 7,14 

2005 96,66 48,37 4,36 1,33 0,02 0,11 1,11 50,38 0,37 

2006 90,33 49,93 3,75 1,16 0,02 0,11 1,14 47,46 2,52 

2007 98,35 46,55 3,44 0,97 0,03 0,11 1,13 46,53 2,76 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2004/2007. 

 

Gráfico 2 – Comportamento do ICMS/RT e FPE/RT no RN, 2004/2007. 

 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2004/2007. 

 

Tomando os resultados explicitados na Tabela 3
53

 e Gráfico 2, observa-se que a RT é 

explicada quase que totalmente pela RC, ampliando ainda mais o expresso na LOA, ou seja, 

ao comparar os orçamentos programático e sua execução, as proporções indicam uma 

participação mais contundente da arrecadação correntemente obtida em detrimento das 

receitas de capital, segundo apresentação constante naTabela4. 

Diante do exposto, nota-se na execução orçamentária do RN um acréscimo nos valores 

programados na LOA, mas conservando a RTR e RTC como as rubricas mais representativas 
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da RT, reservando as demais fontes de recursos, cifras bastante reduzidas e o que salta aos 

olhos, sem dúvida, é a alternância da maior proporção entre as enfatizadas contas, mostrando 

ser mais relativamente autônomo o estado potiguar em comparação aos seus municípios no 

tocante à arrecadação, partindo do que esmiúça Silva et al. (2012 b) e Ferreira et al. (2016). 

De maneira mais específica, esses pontos permitem admitir que os entes estaduais são 

dotados da capacidade de recolher um contingente maior de receitas próprias, tendo como 

consequência, a possibilidade de realizar gastos aos diferentes atores sociais, claramente, as 

frações da classe dominante devem ser os grandes beneficiados, a partir da aceitação teórica 

de Poulantzas (1977; 1980), o qual fornece instrumentos de análise capazes de aferir que esse 

desenho viabiliza a adoção conceitual de autonomia relativa diante da diferenciação de classe 

no contexto desta pesquisa. 

O conceito antes explicitado, na leitura do autor enfatizado, traz um aspecto 

interessante ao exame do Gráfico 2, quer dizer, o ICMS garante a grande parte dos recursos 

próprios estaduais, cujo reflexo é conferir ao ente maior capacidade de financiar seus gastos 

expressos nas políticas públicas adotadas no Rio Grande do Norte. Já o FPE configura-se no 

repasse principal auferido pela instância subnacional, sendo significativamente elevada sua 

presença na RT comparativamente a RTC, conforme aplicação de Silva Filho et al. (2011). 

Uma ressalva importante, na verdade, corresponde ao comportamento das razões 

ICMS/RT e FPE/RT do período em discussão, cuja observação aponta que o primeiro 

indicador varia mais perante ao segundo, tendo como explicação plausível, o fato de que o 

tributo recolhido estadualmente tende a oscilar mais do que o FPE, o qual é caracterizado na 

forma de um repasse intergovernamental, de acordo com nuances presentes em Batista Junior 

(1995), Giambiagi (1996), Rezende (2001) e Riane (2002). 

Some-se a isso, por sua vez, o desenho ilustrado no Gráfico 2, em que a proporção do 

Fundo de Participação dos Estados frente ao ICMS na composição da arrecadação total 

potiguar, na realidade, explicita haver uma maior relevância do tributo estadual, ainda que a 

diferença não seja tão expressiva, nota-se, na compreensão metodológica desta tese, que o Rio 

Grande do Norte descreve uma trajetória fiscal mais autônoma relativamente, na leitura 

assumida na pesquisa. 

Assim, o contorno antes assinalado, via de regra, ressalta que o estado potiguar exibe 

um comportamento de recolhimento capaz de permitir uma menor dependência dos repasses 

da União, isto é, o estado apresenta condições fiscais mais autônomas para desenvolver 

políticas públicas, além de que as turbulências internacionais afetam com menor ênfase o RN, 

nas leituras de Ferreira e Silva (2016) e Ferreira et al. (2016). 
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Uma ressalva importante, por sua vez, decorre dos valores previstos na LOA em 

comparação ao Balanço Orçamentário, isto é, observa-se uma expansão anual no par de 

rubricas de maior significado como proporção da RT postado na Tabela 3, de modo que o 

período apresenta superação de expectativas nos recursos obtidos, gerando resultados fiscais 

nas receitas potiguares com êxito plausivelmente melhor ao programaticamente no orçamento, 

pois o período demarca uma participação governamental bastante representativa via políticas 

econômicas menos restritivas
54

, com base em Cintra (2005) e Araújo (2006). 

 

Tabela 4- Arrecadação de capital e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir do BO 2004/2007 (em percentuais). 
Período RK/RT OC/RT AB/RT TK/RT ORK/RT 

2004 0,86 0,66 0,05 0,15 0,00 

2005 3,34 2,37 0,59 0,35 0,00 

2006 9,67 3,31 0,46 5,82 0,08 

2007 1,65 0,74 0,10 0,76 0,03 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2004/2007. 

 

Ao observar os resultados da Tabela 4, uma consideração importante trata das 

reduzidas participações relativas diante das receitas totais, invariavelmente, em praticamente 

todos os anos do período, cuja exceção remonta a 2006, no qual as receitas e transferência de 

capital atinge uma proporção mais significativa, permitindo a realização de alguns 

comentários, a saber: a questão eleitoral, a qual aumenta a tendência quanto à convergência 

do Estado e a fração da classe dominante no exercício do poder, não sendo diferente no RN, 

de acordo com aspectos salientados por Afonso et al. (2006). 

O trabalho de Varian (2003), ainda que seja rotulado de manual básico, traz elementos 

teóricos relevantes, os quais apresentam o bem-estar, em que para se alcançar a solução de um 

problema de impasse entre os atores, faz-se necessário o voto, ao contrário do Teorema da 

Impossibilidade de Arrow, cujo alcance a um bom resultado social requer haver uma ditadura 

pela configuração das características das preferências dos agentes no contexto social, o 

inverso do ambiente democrático descrito na perspectiva da teoria da escolha pública feita por 

Borsani (2004). 

A referência anterior aponta que em um caminho democrático, fundamentalmente, as 

disputas eleitorais alcançam maiores níveis de presença governamental no âmbito desse 
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processo, isto é, 2006 mostra cifras mais elevadas em torno da RK/RT e TK/RT no período, 

podendo ser, com razoável chance de ocorrência, que a participação capitalista na economia 

potiguar tenha se ampliado, cujo capital penetre mais enfaticamente por visualizar benefícios 

relativos ao Estado, conceitualmente, aqui admitido. 

Outro aspecto importante corresponde ao conceito de bloco no poder desenvolvido por 

Poulantzas (1977) e os partidos competitivos propostos no estudo de Offe (1984), em que o 

primeiro remonta a necessidade de conservação do grupo no governo estadual norte rio-

grandense liderado pela então governadora Vilma Maria de Faria, além do segundo assegurar 

subsídios da orquestração de interesses pelos vários componentes que exercem sua influência 

política em prol da reeleição. 

Assim, estabelecendo uma comparação entre o previsto na LOA e Balanço 

Orçamentário, o que salta aos olhos, sem dúvida, diz respeito à superação dos níveis da 

arrecadação correntemente auferida frente a RK, ou seja, no orçamento programático as 

receitas de capital revelam valores maiores que os obtidos na execução, reservando à RC uma 

participação pouco menor, cuja razão, possivelmente, é a capacidade de arrecadação própria 

que se expande, tendo em vista, a rigor, ser um quadriênio economicamente mais propício, 

conforme é vislumbrado no PPA de 2004/2007, o qual justifica apoiado na literatura, as 

evidências aqui explicitadas. 

Já de posse dos resultados constantes na Tabela 5, nota-se que a programação 

orçamentária proveniente da LOA, via de regra, traz como proporção das despesas 

correntes
55

diante da RT um patamar de algo em torno de 80% da relação, mostrando o que os 

estudos de Silva et al. (2012 a) apontam tal tendência, de modo que a DC é a grande parte dos 

gastos dos entes federativos brasileiros, estando previsto na Lei Orçamentária Anual. 

Outra observação importante, por seu turno, revela que o período de vigência do PPA 

em análise, de maneira explícita, demonstra como maiores participantes relativamente da RT, 

a DP e ODC, entretanto, com trajetórias no quadriênio contundentemente inversas, as 

despesas com pessoal reduzem-se e a razão ODC/RT aumenta opostamente, cuja explicação 

mais plausível decorre da LRF, pelo menos parcialmente, que ganha força ao longo do tempo, 

notadamente pelo seu caráter punitivo, especialmente no tocante à diminuição no custeio da 

máquina com funcionalismo, a partir de Luque e Silva (2004), Giuberti (2005) e Afonso et al. 

(2006). 
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Tabela 5- Despesas correntes e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir da LOA 2004/2007 (em percentuais). 
Período DC/RT DP/RT DJ/RT ODC/RT 

2004 77,43 45,70 2,20 29,67 

2005 77,04 39,32 1,86 35,86 

2006 78,89 34,08 1,66 43,16 

2007 83,73 41,80 1,27 40,67 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2004/2007. 

 

Acrescente-se a isso, por sua vez, os gastos com juros, isto é, a cifras do período são 

bastante reduzidas frente à RT, exprimindo uma composição orçamentária menos inclinada ao 

comprometimento com o serviço da dívida ligado aos juros, permitindo maiores dispêndios 

no âmbito dos investimentos, tendencialmente, ampliação dos gastos com políticas sociais, 

aumento de empregos diretos pelo incremento dos quadros de servidores públicos, 

corroborando com evidências teóricas e empíricas de Brunhoff (1985) e Soares (1995). 

 

Tabela 6- Despesa de capital e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir da LOA 2004/2007 (em percentuais). 

Período DK/RT DI/RT DIF/RT DAD/RT 

2004 22,22 16,89 3,18 3,28 

2005 22,81 15,74 3,97 3,09 

2006 20,96 14,34 3,57 3,04 

2007 15,98 10,76 2,42 2,80 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2004/2007. 

 

Tomando-se como referência a Tabela 6, uma observação importante corresponde à 

queda relativa das despesas de capital e de sua componente ligada aos investimentos durante 

os anos do PPA em análise, cuja redução mais representativa é constatada em 2007 nas 

rubricas mencionadas. O significado disso, na verdade, decorre do último ano da série ser o 

início de um novo mandato, ainda que o grupo Vilma tenha sido vitorioso nas eleições de 

2006, a retomada segue uma lógica de ajuste dos gastos maiores do que o triênio anterior, 

segundo as evidências extraídas de Afonso et al. (2006). 

Saliente-se, particularmente, que o somatório da DC/RT e DK/RT inferior a 100% 

mostra haver um superávit programático, em outros termos, o governo estadual propõe 

realizar uma gestão capaz de conceber despesas menores ao previsto na arrecadação, 

tentando, apoiado no princípio do equilíbrio e institucionalizado na LRF, conservar as contas 
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públicas adequadamente estruturadas segundo a norma vigente, conforme Nascimento e 

Debus (2002), Luque e Silva (2004) e Giuberti (2005). 

Some-se a tais nuances um atributo não desprezível, ou seja, a Lei Orçamentária 

Anual propõe uma diminuição mais contundente nos investimentos, em boa medida, pela 

tentativa de realizar um ajuste fiscal capaz de preparar o terreno ao quadriênio seguinte, haja 

vista, a rigor, o término de um ciclo, expectativas quanto ao volume do Plano de Aceleração 

do Crescimento (PAC), com base em constatações de Ferreira et al. (2016). 

Nesse sentido, O`Connor (1977), via de regra, fornece o já assinalado conceito de 

capital social, o qual composto pelo investimento e consumo sociais contribui na explicação 

das evidências presentes nas Tabelas 5 e 6, cujas ênfases remontam que o RN exibe reduzida 

capacidade em investir, sendo mais contundente no financiamento do custeio, 

circunscrevendo uma característica de ente federativo economicamente pequeno, ou 

periférico, nos termos de Prebisch (2000). 

O argumento anterior, via de regra, reforça-se na análise de Oliveira (1988), pois a 

acumulação do capital se dá tanto na valorização desse e / ou redução do custo da força de 

trabalho, de modo que a presença estatal pelas políticas sociais explicitadas na geração de 

emprego e renda proposta por Brunhoff (1985), necessariamente, torna a prestação de 

serviços públicos mais adequada, fazendo cair custos extras no que tange ao capital no RN, a 

partir da programação orçamentária. 

Afinal, as despesas com amortização da dívida e inversão financeira, por seu turno, 

apresentam pouco expressivas proporções diante da RT, demonstrando que o orçamento 

dedicado ao campo financeiro não é diretamente afetado, ao contrário, a programação 

orçamentária somente sofre influências, eventualmente, quando há turbulências sistêmicas 

nacionalmente ou internacionalmente, conforme eventuais repercussões a serem examinadas 

nos capítulos 5 e 6 desta tese. 

As evidências da Tabela 7 apontam um comportamento semelhante ao vislumbrado 

nas receitas, isto é, tanto os dispêndios correntes quanto àqueles ligados aos gastos com 

pessoal, invariavelmente, revelam incremento todos os anos examinados, ou seja, o BO faz 

superar as expectativas orçamentárias programáticas, cuja curiosidade corresponde ao ano de 

2006 que traz a menor participação da DP frente à RT na LOA e Balanço, sendo contraditório 

pelo fato de ser o último ano da administração Vilma (em seu primeiro mandato), geralmente 

mais expansionista em termos de política fiscal. 

A explicação, a rigor, pode ser extraída de um incomum corte nos gastos com folha de 

funcionários, quer dizer, os dados sobre receitas já analisados não mostram aumento de 
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arrecadação em quaisquer dos itens, ao contrário, nota-se ligeiras quedas na maioria desses, 

reforçando a hipótese de redução nos gastos de custeio. Claramente, a ideia de exceção 

decorre da já discutida tendência de elevação da expansão fiscal para garantir a reeleição, fato 

não constatado. 

Um último ponto, talvez mais aceitável, trata da questão institucional, a qual impõe às 

administrações brasileiras maiores prudências na gestão dos recursos públicos devido a 

presença da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois configura um código normativo de traço 

mais rigoroso aparentemente, a exemplo das discussões de Luque e Silva (2004), Afonso et al. 

(2006),Fioravante et al. (2006) e Silva Filho et al. (2011). 

 

Tabela 7- Despesas correntes e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir do BO 2004/2007 (em percentuais). 

Período DC/RT DP/RT DJ/RT ODC/RT 

2004 89,25 54,15 1,93 33,16 

2005 83,23 45,77 1,53 35,94 

2006 83,29 38,42 1,41 43,47 

2007 89,40 46,55 1,38 41,47 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2004/2007. 

 

Portanto, os dispêndios com juros da dívida e as outras despesas correntes, por seu 

turno, exprimem uma conservação de tendência entre a LOA e BO, cuja variação é bastante 

tímida, mostrando que não há maiores rupturas de expectativas capazes de suscitar percepções 

significativamente necessárias, seguindo uma orientação que se assemelha ao quadro das 

receitas. 

A partir do esmiuçado na Tabela 8, o que salta aos olhos, sem dúvida, é a conservação 

da mesma tendência do previsto na LOA, cuja especificidade trata dos valores das despesas 

correntes e alguns das suas componentes terem se elevado, fazendo automaticamente se 

reduzir os gastos com capital e dentro das suas partes constituintes, uma queda não 

desprezível, tendo no ano de 2007 ocorrido uma diminuição substancial das cifras da DK e DI 

frente à RT. 

A explicitação do cenário diverge pontualmente do comentado no exame da Tabela 7, 

isto é, a peculiaridade indicada se deve, necessariamente, ao ajuste fiscal realizado no início 

do segundo governo Vilma, cujo corte mais factível decorre do arrefecimento da DI, gastos 

improdutivos na leitura de Serrano (2001) e, principalmente, nos investimentos sociais de 

O`Connor (1977), na tentativa do perseguido equilíbrio nas contas potiguares. 
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Ressalte-se, entretanto, que parece mais consistente com a previsão explicitada na 

literatura os resultados ora apontados, quer dizer, ajustes fiscais aos moldes dos vislumbrados 

até então, geralmente, fazem-se reduzir investimentos e, mais dificultosamente, a diminuição 

no custeio, fato natural no início de quaisquer mandato, estranhamente não constatado no 

período aqui postado em torno dos gastos correntes. 

 

Tabela 8- Despesa de capital e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir do BO 2004/2007 (em percentuais). 

Período DK/RT DI/RT DIF/RT DAD/RT 

2004 12,69 6,18 2,86 3,66 

2005 13,16 7,23 2,87 3,06 

2006 14,97 9,10 3,07 2,79 

2007 10,38 4,68 3,00 2,69 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2004/2007. 

 

O quadro de referência, precisamente, traz um aspecto comparativo entre LOA e BO, 

ou seja, as despesas possuem programaticamente menos inflexões diante da execução, 

mostrando que as oscilações macroeconômicas, ainda que em anos prósperos, revelam 

possíveis alterações de tendência, afetando a formulação de políticas públicas, pois a agenda 

governamental pode ser modificada, com base na orientação das análises de política 

econômica expressas por Lopreato (2014), Gobetti (2015 a; 2015 b) e Nassif (2015). 

Finalmente, reforçando o antes postado, as despesas com inversões financeiras e de 

amortização da dívida mostram a mesma conservação de tendência dos gastos já 

mencionados, de modo que, tão somente, nota-se uma ligeira queda nas rubricas no BO 

comparativamente à LOA, cujos indicadores estatísticos até o presente momento ofertam 

elementos gerais ao que vai ser examinado a partir de agora e que traz a pertinência 

metodológica relativa ao expresso nos objetivos desta tese. 

Após a discussão até agora empreendida, faz-se importante considerar os resultados 

constantes na Tabela 9, os quais previstos na LOA e que para efeitos de análise desta 

pesquisa, especialmente, são sustentados pela ideia básica da política social expressa nos 

direitos universais, conforme ressalta Fagnani (2005), sem, no entanto, deixar de convidar ao 

presente debate sobre as enfatizadas evidências, autores como O`Connor (1977), Brunhoff 

(1985), Oliveira (1988), Offe (1990), Soares (1995)e Salvador (2008). 

Assim, torna-se cabível olhar as rubricas de políticas voltadas aos menos 

contemplados, focalizando um binômio conceitual apresentado por O`Connor (1977), a saber: 
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o consumo e as despesas sociais respectivamente. Logo, o primeiro passa a ser objeto de 

análise, partindo das cifras de previdência social, saúde, educação, cultura, habitação e 

saneamento, cujos valores agregados no período correspondem à 39,15% em 2004, 37,11% 

no ano de 2005, 41,58% em 2006 e no último ano da série 44,70%. 

A constatação anterior, por sua vez, demonstra uma quase irrisória dedicação 

orçamentária em propagar a cultura no RN, não sendo uma rubrica tão significativa na 

composição do Orçamento estadual, com base em princípios apresentados nos trabalhos de 

Levi-strauss (1962) e Gertz (2008). Os autores contribuem na medida que fornecem 

elementos de especificidade cultural, cuja marca potiguar, claramente, é dedicar poucos 

recursos ao desenvolvimento da citada rubrica, haja vista ser uma unidade federativa estadual 

reconhecidamente periférica
56

. 

Aceitando tal referência, os gastos com educação trazem, ao menos em parte, um traço 

interessante para a tentativa de desenvolvimento norte rio-grandense, a saber: o aumento 

relativo da dedicação orçamentária na direção da mencionada rubrica tem características 

keynesianas
57

, apoiado nos estudos de Andrade (1986), Giambiagi (1996), Cintra (2005) e 

Carvalho (2008), pois amplia a capacidade da produtividade dos trabalhadores em expandir as 

possibilidades de ganho do capital futuramente, sendo, na verdade, uma tentativa de redução 

no custo da força de trabalho, segundo O`Connor (1977), Oliveira (1988) e Offe (1990). 

 

Tabela 9 - Despesas por função como proporção das receitas totais potiguares, a partir da LOA 

2004/2007 (em percentuais). 

Período DSP/RT DAS/RT DPS/RT DS/RT DE/RT DCU/RT DH/RT DSA/RT 

2004 6,34 4,21 10,04 11,80 13,89 0,66 1,69 1,07 

2005 6,01 5,04 9,16 12,12 13,32 0,48 1,07 0,96 

2006 5,96 3,60 10,87 13,98 14,40 0,40 1,45 0,48 

2007 8,10 3,80 11,95 15,05 15,79 0,37 1,31 0,23 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2004/2007. 

 

O expediente previamente enfatizado, na verdade, resgata a atribuição estatal do Rio 

Grande do Norte, de maneira que os autores supracitados, em comunhão com Sweezy (1973), 

trazem como interpretação ao comportamento orçamentário em análise, a compreensão de 

uma tendência de política social capaz de estimular a redução no custo de produção, 
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 Grifos próprios do autor. 
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 Refere-se a ideia de maiores gastos públicos para elevar a produção via força de trabalho melhor preparada e, 

portanto, produtiva (OFFE, 1990). 
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aumentando a produtividade da força de trabalho e elevando a apropriação capitalista, 

demarcando a porção do consumo social no interior do orçamento potiguar. 

Já no que tange seguridade social
58

, na apresentação de Salvador (2008), o RN prever 

gastos vinculados à assistência e previdência sociais e saúde, claramente, o agregado excede à 

25% do orçamento estadual, cuja razão decorre do caráter combinado do consumo e despesas 

sociais, em que ambos capital e trabalhadores são beneficiados, entretanto, os últimos 

absorvem a fatia mais reduzida orçamentariamente, tendo no conceito de inibição das 

eventuais contendas na sociedade, na interpretação de Poulantzas (1980), a explicação 

plausível a tais resultados. 

Outro aspecto relevante, sem dúvida, trata do caráter programático do antes 

enfatizado, quer dizer, a Lei Orçamentária Anual constituída em bases politicamente 

concebidas, traz uma inclinação paulatina de convergência estadual norte-rio-grandense ao 

favorecimento da classe dominante e suas frações, sendo compatível com perfil 

desenvolvimentista expresso no Plano Plurianual do quadriênio em discussão, pois prioriza 

rubricas ligadas à reprodução ampliada capitalista, isto é, a chamada classe dominante é 

beneficiada pelas diversas políticas implementadas através do estado potiguar. 

Dito melhor, o antes mencionado possibilita enxergar no Plano Plurianual um caráter 

de significativa preocupação quanto ao desenvolvimento, cujas bases desse documento, 

elementos institucionais formais presentes na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a 

programação do orçamento explicitada na Lei Orçamentária Anual, ao longo do quadriênio, 

configuram-se na tentativa de crescimento da economia, aumento do nível de emprego e 

renda, combate à vulnerabilidade social, sendo características marcantes presentes no discurso 

oficial do instrumento normativo. 

Assim, a Tabela 9 ainda apresenta os gastos com habitação e saneamento básico, na 

perspectiva do consumo social, ou seja, a programação orçamentária do período prever 

despesas bastante modestas girando em torno de, respectivamente, 2,76%, 2,03%, 1,93% e 

1,54% durante a série temporal examinada. Logo, esses direitos sociais, seguramente, 

demonstram menor ênfase na sua dotação de orçamento, demarcando traços de reduzida 

relevância no que toca aos interesses do bloco no poder no RN. 

Finalmente, a dedicação potiguar em torno das despesas sociais, a partir do par 

segurança pública e assistência social exibe no agregado os seguintes valores, 
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 Para Salvador (2008) corresponde ao orçamento da seguridade social, elemento fundamental ao 

desenvolvimento de sua tese de doutoramento. 
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respectivamente de 2004 a 2007: 10,55%, 11,05%, 9,54% e 11,90%. Essas cifras, 

notadamente, revelam o caráter bastante diminuto no tocante ao favorecimento da força de 

trabalho no estado, sendo ainda mais flagrante a relação de dominância de classe, pois as 

evidências aqui apontadas procedem de uma programação de orçamento, reforçando as 

sinalizações provenientes da literatura. 

De posse dos resultados presentes na Tabela 10
59

, torna-se possível comparar a 

execução orçamentária norte-rio-grandense diante da programação dessa, cujas primeiras 

evidências tratam dos gastos com previdência social, saúde, educação, cultura, habitação e 

saneamento (consumo social), os quais no agregado do período exprimem os seguintes 

valores respectivamente de 2004 a 2007: 42,47%, 39,98%, 43,73% e 46,98%. O significado 

disso, a rigor, perpassa pela aceitação que a maior parcela das políticas sociais gira em torno 

da enfatizada categoria conceitual beneficiadora do capital por diminuir seus custos de 

produção. 

Com efeito, a ponderação prévia, na verdade, remete à compreensão de que a mais 

representativa via de acumulação do capital no Rio Grande do Norte decorre do aumento da 

produtividade da força de trabalho, tendo na chamada mais-valia relativa desenvolvida por 

Marx e apontada no estudo de Brunhoff (1985), o mecanismo pelo qual se apropriam os 

capitalistas de maiores fatias do fundo público e, portanto, não sendo diferente no orçamento 

estadual, cujas rubricas essenciais são assinaladas no antes examinado. 

 

Tabela 10-Despesas por função como proporção das receitas totais potiguares, a partir do BO 

2004/2007 (em percentuais). 

Período DSP/RT DAS/RT DPS/RT DS/RT DE/RT DCU/RT DH/RT DSA/RT 

2004 6,97 4,38 10,81 14,48 16,09 0,54 0,55 0,00 

2005 6,42 4,17 10,18 13,29 15,50 0,71 0,29 0,01 

2006 6,48 3,57 13,06 13,13 15,86 0,38 1,22 0,08 

2007 7,71 3,02 13,76 16,12 16,37 0,40 0,30 0,03 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2004/2007. 

 

De fato, a denominada mais-valia, na verdade, reúne um par de manifestação, de um 

lado com o prolongamento da jornada de trabalho e de outro ocorre o incremento tecnológico 

capaz de expandir a produtividade da força de trabalho, cuja nuance perpassa pela 
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 Ressalte-se que não há registro de dados sobre o saneamento para 2004 no Balanço Orçamentário. 
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produtividade com maior elevação, garantindo aos capitalistas absorverem um contingente 

enfaticamente amplo, com base na leitura de Offe (1990). 

A interpretação prévia, via de regra, permite resgatar o exame de Soares (1995), isto é, 

a autora ao discutir a América Latina e, posteriormente o Brasil, entende que um dos motivos 

do atraso regional, indubitavelmente, refere-se a baixa escolaridade dos trabalhadores, sendo 

fundamental ao desenvolvimento tão almejado a esse expediente, semelhantemente às 

orientações constantes no PPA 2004/2007, que escondem a atribuição real da educação, 

central à reprodução ampliada capitalista (OLIVEIRA, 1988). 

Dando sequência ao o argumento precedente, do ponto de vista, tão somente da 

seguridade social, na leitura de Salvador (2008), salienta-se que essa modalidade de 

combinação orçamentária, tanto na LOA quanto no BO, possibilita que a participação dessas 

rubricas no período é bastante significativa, sendo na execução do orçamento, uma mais 

representativa presença diante da receita total, girando em torno de mais de 30% da 

integralidade da arrecadação. 

A referência anterior, via de regra, permite compreender que os gastos sociais com o 

trio de rubricas enfatizadas devem ter se elevado, de modo que no momento da execução 

orçamentária, as decisões de cunho político, na verdade, determinam o direcionamento mais 

contundente a essas contas, mostrando uma inclinação potiguar em termos de seu caráter de 

Estado capitalista ainda tão preocupado com capital relativamente no quadriênio, porém, 

prepondera o favorecimento da classe dominante na perspectiva do consumo social na maior 

proporção, segundo aplicação de O`Connor (1977) e Poulantzas (1980; 2008). 

A discussão até então empreendida, indubitavelmente, requer o acréscimo conceitual 

das despesas sociais, cujos valores agregados do binômio assistência social e segurança 

pública, respectivamente de 2004 a 2007 correspondem: 11,35%, 10,59%, 10,05% e 10,73%. 

Essa explicitação mostra que o RN destina, tanto programaticamente, quanto exequivelmente, 

uma parcela bastante residual à força de trabalho no terreno orçamentário, deixando evidente 

a convergência dos resultados e a previsão da literatura. 

Afinal de contas, as etapas analíticas até então realizadas, por seu turno, alcançam a 

última parte que se relaciona com o exame das taxas de crescimento de algumas importantes 

rubricas de receitas e despesas potiguares, as quais estão postadas nas Tabelas 11 e 12 e 

Gráfico 3 a seguir. Uma ressalva significativa, fundamentalmente, corresponde ao conceito de 
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autonomia relativa que vai orientar o restante do item em curso, concluindo o percurso deste 

capítulo
60

. 

Ao alcançar os resultados expressos pelas taxas de crescimento das rubricas 

consideradas, nota-se detalhes importantes ao pretendido nesta tese, quer dizer, as variações 

percentuais do quadriênio trazem quão autônomo relativamente se revela o estado potiguar, a 

partir desse conceito tão caro a presente pesquisa e desenvolvido por Poulantzas (1977), bem 

como utilizado no estudo de Gough (1975). 

Assim, inicia-se o exame através do Gráfico 3,o qual apresenta a oscilação das receitas 

norte-rio-grandenses ligadas ao ICMS e FPE
61

, isto é, observa-se que a principal fonte de 

recursos do ente considerado,bem como a mais relevante transferência recebida pelo estado, 

conforme indícios nos trabalhos de Figueiredo et al. (2011) e Ferreira et al. (2016), esses 

fornecem mostras de aumento no período, tendo a receita própria do RN uma elevação menor 

ao repasse federal em termos médios e anualmente, revelando uma autonomia relativa mais 

modesta. 

Entretanto, o cenário apontado não é de uma dependência tão flagrante, ou seja, 

quando se reporta às evidências já ressaltadas na Tabela 3, percebe-se participações não 

desprezíveis do ICMS diante da RT, revelando uma tendência, talvez efêmera, de um 

crescimento de arrecadação norte-rio-grandense em termos da RTR, sendo plausível analisar 

os ciclos do PPA subsequentes para aferir a sequência de tal comportamento. 

 

Tabela 11- Taxa de crescimento das despesas correntes e de capital potiguares, a partir do 

BO2004/2007 (em percentuais). 

Período DP DJ ODC DI DIF DAD 

2005/2004 5,06 -1,67 34,7 45,39 24,99 3,93 

2006/2005 -3,03 6,12 39,73 45,52 23,52 5,62 

2007/2006 36,35 10,34 7,36 -42,1 9,8 8,52 

Média 12,79 4,93 27,26 16,27 19,44 6,02 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2004/2007. 
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 Ressalte-se que o Gráfico 3 deve auxiliar na interpretação de ambas as contas de gastos considerados na 

análise. 

61
 Os dados de ICMS e FPE não se encontram disponíveis na LOA e sim no BO, por essa razão estão postados 

nos Gráficos 2, 3, 5, 6, 8 e 9, compatíveis aos quadriênios analisados, dos capítulos desta investigação. 
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Tabela 12- Taxa de crescimento das despesas por função potiguares, a partir do BO2004/2007 (em 

percentuais). 

Período DSP DAS DPS DS DE DCU DH DAS 

2005/2004 14,57 18,56 17,05 14,08 19,70 63,75 99,66 0,00 

2006/2005 16,53 -1,12 48,11 14,11 18,22 -38,71 103,78 1132,59 

2007/2006 33,90 -4,80 18,60 38,19 16,19 20,11 99,28 -99,46 

Média 21,67 4,21 27,92 22,12 18,04 15,05 100,91 410,68 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2004/2007. 

 

Outro aspecto, sem sombra de dúvida, refere-se ao grau de essencialidade do FPE para 

o Rio Grande do Norte, pois em admitindo a enfatizada unidade federativa subnacional como 

de características periféricas, na verdade, ratifica-se um traço de razoável dependência das 

transferências intergovernamentais, ainda que em menor proporção comparativamente aos 

municípios, contudo, havendo uma demanda por recursos na forma de repasses, corroborando 

com Silva Filho et al. (2011), Silva et al. (2012 b), Silva Filho e Silva (2015) e Ferreira e 

Silva (2016). 

Agora de posse dos resultados da Tabela 11, mais precisamente no tocante às despesas 

correntes, constata-se na DP e DJ uma tendência semelhante, de modo que em dado ano, há 

uma queda no referido gasto postado no começo da série, apresentando um salto bastante forte 

de 2006 para 2007, exatamente o inverso da ODC, cuja explicação, fundamentalmente, está 

associada ao caráter restritivo institucional da LRF, o qual faz as receitas limitarem quaisquer 

aumento de gastos de custeio e / ou juros com serviço da dívida. 

Nesse sentido, o elemento político referente aos esforços de dotação orçamentária, via 

de regra, revela que as políticas sociais de geração de emprego e renda propostas por 

Brunhoff (1985), ou mesmo as chamadas medidas keynesianas descritas nos estudos de 

Andrade (1986), Giambiagi (1996), Cintra (2005) e Carvalho (2008), necessariamente, 

exprimem no BO uma tendência média de restrição de despesas, tornando, possivelmente, o 

estado financeiramente mais independente. 

O argumento anterior, por sua vez, ressalta uma tendência de eventual melhoria fiscal 

norte rio-grandense, isto é, na verdade, os dispêndios de capital apontam no início do período 

um aumento nos investimentos e inversões financeiras, no entanto, uma redução bastante 

representativa de 2006 para 2007, paralelamente ao incremento na DP e DJ, mostrando uma 

não sistemática mudança fiscal e sim sobressaltos provisórios aparentemente, demandando a 

consideração dos capítulos 5 e 6 desta tese. 
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Gráfico 3–Taxa de crescimento do ICMS e FPE no RN, 2004/2007. 

 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2004/2007. 

 

Um último aspecto sobre os dispêndios correntes corresponde a amortização da dívida, 

ou seja, mesmo que o volume de recursos aplicados nessa rubrica tenha sido diminuto no 

quadriênio, constata-se, a rigor, uma ampliação paulatina nos gastos com a enfatizada conta, 

mostrando uma tendência, que se conservada, pode trazer maior consistência financeira e 

menor endividamento de longo prazo, segundo Minsky (1986) e Carneiro (2002). 

Afinal, a Tabela 12 indica, categoricamente, o desenho da variabilidade das rubricas 

ligadas ao capital e despesas sociais, partindo, inicialmente do consumo e, posteriormente, os 

itens relativos à assistência social e segurança pública. Logo, a média das contas potiguares 

no quadriênio com as políticas voltadas aos menos contemplados em termos de redução do 

custo de produção capitalista, necessariamente, perfazem os seguintes valores: DPS 27,92%, 

DS 22,12%, DE 18,04%, DCU 15,05%, DH 100,91% e DSA 410,68%. 

De fato, os itens vinculados ao consumo social, também podendo ser entendidos como 

direitos na leitura de Fagnani (2005), revelam que apenas os gastos previdenciários, com 

saúde e educação seguem um comportamento mais coerente, reservando à cultura, habitação e 

saneamento, valores bastante destoantes, ratificando que essas contas são de menor 

importância para o estado. 

Saliente-se, por sua vez, que o trio DPS, DS e DE, mais claramente, assumem um 

papel de esforços governamentais em aumentar a produtividade da força de trabalho, pois, ao 

menos no discurso, os agentes podem ser melhor educados tecnicamente, além da garantia de 

rendimentos futuros no término das atividades laborais e o acesso ao serviço de saúde 
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compatível à necessidades físicas desses, de acordo com subsídios de Offe (1990) e Soares 

(1995). 

No que diz respeito às despesas sociais, nos termos de O`Connor (1977), tais rubricas 

variam em média de 21,67% a DSP e 4,21% a DAS. Os resultados, sem dúvida, reforçam as 

constatações precedentes neste capítulo, demonstrando que o governo estadual potiguar, 

claramente, realiza incrementos sistemáticos na rubrica ligada, adaptativamente, à repressão 

reservando ao terreno da assistência, uma dotação menos representativa e, portanto, capaz de 

reforçar as evidências aqui alcançadas. 

Encaminhando-se ao término deste capítulo, o qual trouxe uma sistemática análise 

permeada de traços institucionais referentes ao Brasil, o que salta aos olhos decorreu da 

compreensão de que o ambiente econômico nacional de caráter periférico, necessariamente, 

envolvido por inúmeros elementos internacionais, cujas unidades federadas subnacionais a 

exemplo do RN, sem dúvida, sofreram influência de contexto local procedente das 

supracitadas referências, uma marca plausível dos exames aqui desenvolvidos estiveram 

circunscritos nesse cenário, demonstrando a pertinência presente nas mencionadas páginas. 

Foi possível salientar, por seu turno, a existência da súmula de conceitos 

operacionalizados no estudo, trazendo-se ao terreno investigativo desta tese, aspectos teóricos 

como a autonomia relativa, políticas sociais em torno dos direitos universais, gastos públicos 

de orientação social, repercussões da política econômica manifestadas no contexto monetário 

e fiscal, a partir de uma oposição de classes e políticas beneficiadoras do capital e força de 

trabalho. 

Afinal, encontrou-se evidências no quadriênio em discussão, dialeticamente recorrente 

dos contornos metodológicos aqui postados, sem sombra de dúvida, procedendo de uma 

tendência orçamentária tanto programática quanto na execução dessa, revelando uma 

conservação estrutural capitalista no Rio Grande do Norte, mesmo havendo uma aproximação 

de traços empíricos abordados no estudo, o qual iniciou uma trilogia demarcando os ciclos do 

PPA e resguardando ao capítulo postado a seguir, a repetição dos exercícios de pesquisa para 

o quadriênio 2008/2011. 
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5. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO RN: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DO PLANO PLURIANUAL 2008/2011. 

 

Este capítulo, sem sombra de dúvida, reúne traços bastante convergentes com o antes 

apresentado, isto é, pretende-se realizar o mesmo procedimento desenvolvido previamente, na 

tentativa de aferir a evolução do quadro de referência ao longo de mais um quadriênio, 

especialmente àquele relacionado aos anos de 2008/2011. 

Assim, o período traz elementos importantes e adicionais ao já explicitado na tese, 

admitindo o fato preponderante ao adequado transcurso do estudo, a saber: a grave crise 

financeira internacional eclodida em 2008 e que repercute, consequentemente, nas finanças e 

políticas públicas de unidades federativas, não sendo diferente com o Rio Grande do Norte, 

com base em elementos constatados nos trabalhos de Gomes (2009) e Ferreira e Silva (2016). 

Diante do exposto, o capítulo em curso, via de regra, deve sistematizar uma discussão 

na qual os elementos anteriores são mantidos, quer dizer, a seção inicial examina o Plano 

Plurianual estadual de 2008/2011; na sequência, pretende-se passear pelas Leis de Diretrizes 

Orçamentárias potiguares para o quadriênio enfatizado, restando ao último item a 

consideração da análise dos juros brasileiros no período e a comparação dos orçamentos 

programático e sua execução no RN. 

 

5.1. O Plano Plurianual 2008/2011: uma discussão sintética 

 

A seção agora inaugurada tem a preocupação de apresentar uma análise sobre o Plano 

Plurianual do quadriênio 2008/2011, em que o documento mencionado estabelece o marco 

institucional do período, cuja LDO e LOA são decorrentes, orientando os passos a serem 

dados pelo estado do RN na perspectiva da elaboração e execução orçamentária, eleição das 

prioridades governamentais, referências ao ambiente macroeconômico no qual o país e seus 

entes federativos se encontram imersos, etc. 

Um esclarecimento prévio é necessário, ou seja, o documento em discussão apresenta 

vestígios claros de uma participação governamental intervencionista, seguindo a lógica do 

quarteto de anos antes observados, em que o traço desenvolvimentista é contundente, ao 

menos supostamente. Entretanto, o período demarca a ocorrência da grave crise financeira, 

fato eclodido posteriormente à elaboração e implementação do PPA, cujos reflexos acontecem 

depois da institucionalização da orientação mencionada. 
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Assim, autores como Buarque (1998), Araújo (2000), Baer (2002) e Souza (2005) 

possibilitam a análise do Plano Plurianual 2008/2011, uma vez que trazem aspectos 

importantes a tal interpretação, cuja prerrogativa é espelhada desde sua apresentação, quer 

dizer, notam-se algumas iniciativas em realizar justiça social melhorando as condições de vida 

da população
62

, a partir de uma intervenção do setor público via políticas sociais, tal é a 

manifestação do discurso oficial. 

Os estudos antes mencionados, conjuntamente com Prebisch (2000), revelam 

flagrantes contornos de busca pelo dinamismo econômico e distribuição de renda através de 

políticas públicas de orientação keynesiana, as quais demonstram o caráter desse documento, 

que decorre do cenário favorável externo tão plausível no primeiro Governo Lula e se espalha 

por todo o sistema federativo, conforme explicitam Gomes (2009) e Ferreira et al. (2016). 

De um modo mais específico, um aspecto de relevo trata das disposições fiscais ao 

alcance do já enfatizado, isto é, o capítulo 4 desta tese mostra um comprometimento 

inquestionável das despesas potiguares com custeio, dificultando sobremaneira maiores gastos 

de cunho desenvolvimentista sustentados nos investimentos governamentais, cuja 

consequência procede de uma eventual distribuição das riquezas possivelmente produzidas 

estadualmente. 

Afinal, os traços aqui apontados recomendam um passeio mais prolongado pelo PPA 

2008/2011, tendo em vista, sem sombra de dúvida, a observância de alguns pontos 

substancialmente importantes, os quais identificam contornos próprios de uma administração 

que é supostamente intencionada em formular políticas públicas desenvolvimentistas voltadas 

para a melhoria da qualidade de vida dos norte-rio-grandenses. 

Antes, porém, torna-se cabível ressaltar o ambiente internacional descrito no 

documento em exame, ou seja, estudos como os de Medeiros e Serrano (2001), Arestiset al. 

(2003), Vartanian (2010), Figueiredo et al. (2012) e Ferreira e Silva (2016), via de regra, 

ofertam elementos capazes de fundamentar a discussão do previsto no instrumento, em outros 

termos, as instabilidades macroeconômicas decorrentes de questões financeiras e políticas, 

conflitos entre países ou atentados terroristas (não provocados por Estados nacionais), 

choques cambiais ou de desequilíbrio fiscal ou monetário mundo a fora, a rigor, 

correspondem à natureza capitalista, considerando-se tais possibilidades no aqui observado. 

O cenário previamente postado, por sua vez, revela eventualidades não constatadas no 

ato da elaboração do Plano Plurianual, ao contrário, o que salta aos olhos para o período 
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provém das evidências discutidas no capítulo anterior desta tese, quer dizer, a expectativa 

demarca uma tendencial expansão econômica decorrente da prosperidade chinesa e dos 

Estados Unidos, elevando a demanda externa por produtos primários
63

, cuja vantagem 

comparativa norte-rio-grandense se manifesta significativamente, parametrizando no modelo 

ricardiano descrito por Krugman e Obstfeld (2005). 

A explicitação precedente desenha contornos externos capazes de repercutir no RN, 

admitindo ser um estado de características periféricas, haja vista, a rigor, ser essa 

representativa fragilidade fiscal
64

perante às oscilações além fronteiras potiguares, de maneira 

que a sequência da seção procura identificar os aspectos mais importantes aqui expressos, 

interpretando tais elementos através da literatura. 

Isso posto, o contexto estadual revela alguns aspectos fundamentais ao alcance do 

chamado desenvolvimento norte-rio-grandense, ou seja, a dedicação ao setor exportador de 

itens com baixa elasticidade renda
65

, empenho por melhorar os serviços públicos básicos, 

estímulo a expansão da cadeia produtiva, aumento da capacitação técnica da força de trabalho, 

dentre outros, sumarizam o discurso presente no PPA do quadriênio em discussão. 

Assim, o expresso no Plano Plurianual corresponde à ideia de periferia, 

semelhantemente ao já enfatizado no trabalho, cujo contorno incontestável trata de um estado 

economicamente pouco dinâmico, firmado em um crescimento orientado para fora, 

dependente de uma demanda externa mais pronunciada e com elevada sensibilidade ante aos 

movimentos globais espelhados no câmbio e juros, interpretação essa a partir dos estudos de 

Araújo (2000), Medeiros e Serrano (2001) e Figueiredo et al. (2012), que se compatibilizam 

com nuances citadas nestas páginas. 

Some-se a isso, na verdade, os esforços por aumentar o vigor das cadeias produtivas 

potiguares, isto é, expandir o grau de interação entre os setores econômicos e prolongá-los 

cada vez mais, tendo por conseguinte, gerar uma maior complexidade produtiva estadual, 

impulso ao desenvolvimento através do fortalecimento capitalista, especialmente centralizado 

no chamado Departamento 1 representativo dos gastos do capital com investimentos. 

Incrementalmente ao antes exposto, certa preocupação com a qualificação da força de 

trabalho norte-rio-grandense, sem dúvida, aponta para uma tendência por internalizar no 

estado maiores inclinações, do ponto de vista orçamentário, em gastar recursos públicos em 

educação, peculiarmente na questão da geração de inovações tecnológicas, cujos sinais a esta 
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tese decorrem de uma tentativa de se reduzir o custo do trabalho, a exemplo dos apontamentos 

de Oliveira (1988) e Offe (1990). 

O argumento anterior, por sua vez, ressalta que gastos públicos orientados ao 

fortalecimento da qualificação de trabalhadores, especialmente na perspectiva de um 

acréscimo na complexidade da cadeia produtiva, chancela ser plausível encerrar por meio da 

lógica antes enfatizada, que o conceito de Estado capitalista proposto nas leituras de 

Poulantzas (1980) e Offe (1984), supostamente, parece ser constatado no RN, cujo exemplo 

factual trata da ênfase dada ao conjunto de políticas, as quais apontam para o aumento dos 

níveis educacionais para elevar o chamado desenvolvimento da população potiguar, reduzindo 

custos de produção da força de trabalho, beneficiando aos capitalistas consequentemente. 

Afinal, as chamadas políticas sociais manifestadas nos serviços públicos de 

saneamento básico, habitação, saúde, previdência e assistência sociais, segurança pública, 

dentre outros, aparecem como um traço indelével no PPA 2008/2011, em que ampliar a 

qualidade de vida da população universalmente é o discurso presente no instrumento 

institucional considerado, fugindo da focalização corriqueira presente no sistema capitalista 

direcionada aos seguimentos populares. 

Após essas referências, torna-se cabível tecer alguns comentários sobre uma 

especificidade do quadriênio em análise, isto é, o Rio Grande do Norte parte de um modelo de 

regionalização do planejamento, de maneira que as características diferenciadoras das regiões 

potiguares demarcam o documento, cujos autores que sustentam as interpretações, 

especialmente, do enfatizado aspecto para esta investigação se relacionam com Brunhoff 

(1985), Soares (1995), Buarque (1998), Araújo (2000) e Serrano (2001). 

De maneira mais clara, os autores supracitados, na verdade, contribuem na perspectiva 

de fornecer subsídios interpretativos contundentes, ou seja, o modelo de regionalização 

potiguar traz diferenças flagrantes e descreve traços peculiares entre as áreas do estado, 

estabelecendo possibilidades distintas em termos de dotação orçamentária pelas demandas dos 

habitantes das várias regiões do RN. 

Assim, o ordenamento normativo em discussão, necessariamente, apresenta regras 

formais capazes de estabelecer limites aos gestores tanto do ente estadual quanto às 

administrações municipais potiguares, guiando os procedimentos de planejamento e 

consequente elaboração de propostas orçamentárias, cuja referência institucional trata da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

Nesse sentido, as ações governamentais potiguares, tanto estadualmente quanto 

municipalmente, por seu turno, evidenciam traços marcantes da força institucional decorrente 
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da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual procura estabelecer uma conduta administrativa das 

contas públicas que prezem pelo controle e transparência, cujo fim é ofertar credibilidade e 

previsibilidade como princípios, entretanto, não se constatam restrições ao pagamento de 

juros ao capital financeiro, essas são direcionadas em grande medida aos trabalhadores. 

Dito isso, as regiões apontadas no Plano Plurianual 2008/2011,segundo o discurso 

oficial, procuram trazer elementos de desenvolvimento sustentável no terreno ambiental, 

combinado com esforços de gastos públicos, expressos nos chamados investimentos sociais 

de O`Connor (1977), com infraestrutura ligados aos aspectos hídricos, transportes, bem como 

o combate ao reduzido nível educacional potiguar, dentre outros, mostrando preocupações 

diversas em torno do contexto desenvolvimentista. 

Assim, um ponto relevante decorre da busca por ocasionar ações governamentais 

quanto à geração de emprego e renda, isto é, nas várias regiões observadas, um aspecto 

unânime trata de oportunizar à população melhorias nas condições de vida, de modo que tal 

rótulo requer efetivas participações do estado potiguar, a partir do discurso oficial, 

compatibilizando com as compreensões extraídas de Brunhoff (1985) e Soares (1995). 

O argumento anterior, sem dúvida, sugere esforços de desenvolvimento local pautado 

no planejamento, em que a ideia de justiça social parte de garantias de serviços aos existentes 

nas políticas sociais materializadas nesse tipo de gasto aos norte-rio-grandenses 

integralmente, cuja explicação está firmada em bases intervencionistas, dentre as quais se 

enquadram benefícios fiscais estimuladores ao ingresso de empresas geradoras de emprego e 

renda. 

Some-se a isso, por sua vez, as inclinações expressas no PPA sobre a preocupação do 

governo estadual em ampliar os horizontes do desenvolvimento da educação e cultura
66

, 

criando orientações institucionais via documento aqui considerado, na tentativa de aumentar 

as possibilidades de fortalecimento das expressões culturais de um lado e de outro, em uma 

perspectiva técnico-científica, tendo como alvo a pesquisa dentro do mundo universitário 

decorrente das instituições de ensino superior potiguares, gerar melhorias na capacidade 

produtiva dos futuros trabalhadores. 

De maneira mais específica, as expressões culturais descritas no instrumento em 

exame, fundamentalmente, tratam da tentativa de estimular práticas asseguradoras da 

conservação da cultura estadual. Além disso, o terreno da educação reserva, mais 

                                                           
66

 Saliente-se que esses não se incluem nas despesas sociais, em termos teóricos e metodológicos, ainda que 

sejam tidas como políticas sociais. 



140 

fidedignamente, incentivos ao ambiente do ensino técnico e dentro das próprias universidades, 

a criação de mecanismos indutores do aumento da produtividade da força de trabalho 

vindoura. 

Com efeito, partindo-se do desenho metodológico desta tese, o binômio prévio 

demarca características de uma política de acumulação de capital, ainda mais em virtude da 

proposição de se atrair investimentos privados ao estado mediante incentivos fiscais, 

garantindo a reprodução ampliada capitalista, passando a um aparente desenvolvimento da 

economia do RN, apoiando tal finalidade no entendimento teórico presente em O`Connor 

(1977), Oliveira (1981; 1988) e Prebisch (2000). 

Afinal, o Plano Plurianual do período considerado, firma-se em elementos regionais 

que distinguem os diversos espaços fatiados no Rio Grande do Norte, cujo procedimento 

cristalizado no PPA, necessariamente, afere notáveis diferenciações nos campos econômico, 

político, social e administrativo, todavia, a existência de um ambiente institucional universal e 

um caráter político federativamente constituído possibilitam enxergar nuances importantes na 

construção do documento. 

De fato, um selo latente presente no na orientação normativa em exame, via de regra, 

salienta que as áreas apontadas, mesmo exibindo diferenças, revelam semelhanças relevantes, 

especialmente quanto ao impulso do desenvolvimento capitalista recorrente da participação 

governamental e do setor exportador
67

, respectivamente, de modo que a primeira se reporta 

particularmente e, em maior proporção, nos repasses da União e o segundo na dinamização 

consequente da demanda externa. 

Acrescente-se, por seu turno, que o Rio Grande do Norte pode ser enquadrado na 

perspectiva de uma economia capaz de expansão orientada para fora, assumindo um caráter 

exportador permeado pelas matérias primas demandadas externamente, combinando tal 

prerrogativa com a participação governamental já enfatizada no estudo e, portanto, no próprio 

documento. 

O até então esmiuçado, por sua vez, salienta haver Macro-objetivos orientadores da 

ação do setor público potiguar, a saber, sinteticamente: o modelo de desenvolvimento 

estadual, firma-se na previsão de políticas que busquem a inclusão social, modernização da 

administração pública e a infraestrutura, dinamização da base econômica expressa na geração 
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de emprego e renda, além de uma sociedade participativa nas decisões do governo estadual, 

correspondentes ao previsto no instrumento observado. 

De fato, chama atenção esses Macro-objetivos descritos no instrumento institucional 

do quadriênio, os quais apontam uma premente necessidade de alcance da melhoria da 

qualidade de vida da população, cuja preocupação central é criar condições capazes de 

aumentar o nível de emprego e reduzir desigualdades, de maneira que Brunhoff (1985), 

Soares (1995) e Serrano (2001), especialmente, permitem caminhos relevantes manifestos em 

maiores gastos improdutivos ou dedicados ao social, políticas de beneficiamento da força de 

trabalho, dentre outros, configurando-se em pistas ao alcance do aqui esperado. 

Tais razões, sem dúvida, mostram inclinações presentes no discurso do planejamento 

potiguar, isto é, dentre os eixos previstos, no terreno social há um trio de aspectos 

importantes, oferta de uma educação com ênfase na qualidade, suprimento de infraestrutura, 

particularmente no saneamento básico, bem como na ampliação de unidades habitacionais, 

revelando o caráter da política social postada no documento em análise. 

Os pontos antes mencionados, via de regra, encontram-se explicitados no instrumento 

em discussão, na realidade, pelo fato de existir algumas incompatibilidades sociais e 

econômicas potiguares, por exemplo: população pouco apta tecnicamente ao exercício de 

profissões mais modernas em termos tecnológicos, infraestrutura ainda deficiente, vigor da 

economia alicerçada em bases primárias voltadas ao mercado externo, acentuada diferença 

estadual diante de várias áreas postadas nacionalmente ou internacionalmente, descrição essa 

presente no exame do PPA 2008/2011. 

O último elemento carece de um esclarecimento importante, ou seja, um reforço mais 

sistemático de uma diferenciação regional bastante presente no Plano Plurianual, em que as 

áreas observadas reúnem assimetrias flagrantes e o modelo de desenvolvimento do RN, por 

sua vez, chancela essa orientação para que se venha a reduzir tais hiatos, aumentar a 

competitividade econômica norte-rio-grandense, tendo em vista, flagrantemente, a rápida 

evolução do dinamismo capitalista global, a partir das evidências de Lipietz (1988). 

Após esses realces, torna-se cabível ressaltar a ideia de gestão orçamentária estadual 

constante no documento em tela, quer dizer, os fundamentos decorrentes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal mostram ser necessário a transparência nas contas públicas e uma 

ordenação no orçamento pautada no planejamento, assumindo os contornos de planos 

firmados em programas sujeitos a uma avaliação de eficiência, eficácia e efetividade, sendo 

por tal motivo que se adota a metodologia de indicadores para mensurar determinados 

comportamentos de variáveis presentes nesta tese. 
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A inovação explícita no instrumento, pelo menos no discurso, trata da preocupação em 

distribuir em programas o orçamento norte-rio-grandense, cuja finalidade é dar ao Plano 

Plurianual um caráter institucional capaz de conservar as decisões tomadas pela gestão e 

chancelada no parlamento estaduais, uma obrigatoriedade de realizar o previsto,segundo os 

princípios institucionalistas propostos por Toyoshima (1999), Conceição (2002), Gala (2003) 

e Azevedo e Shikita (2004). 

Acrescente-se a isso, via de regra, a inclusão da prerrogativa da avaliação anunciada 

no PPA, isto é, os gestores potiguares em comunhão com o legislativo, evidentemente dentro 

de uma perspectiva normativa proveniente da ideia de transparência no âmbito da LRF, sem 

dúvida, admitem que tal aspecto revela quão importante é avaliar a aplicação dos gastos 

públicos mensurados através de indicadores, para aferir a eficiência, eficácia e efetividade das 

políticas no RN. 

Por sua vez, resta uma dupla de aspectos relevantes, ou seja, a referência do PPA ao 

sistema de parcerias e as finanças públicas potiguares. Claramente, o documento convergente, 

pelo menos em parte, ao conceito de Estado capitalista de Poulantzas (1980), o qual entende 

que há uma diferença entre a via estatal e a sociedade civil, mostrando que é necessário uma 

redução paulatina da participação do ente público diante do restante do meio social, 

estabelecendo novas relações capitalistas. 

A referência anterior, sem dúvida, é problematizada pela compreensão de Estado 

institucionalista, o qual assume seu caráter de árbitro das regras do jogo, conceito amplamente 

utilizado na literatura para identificar mecanismos restritivos, cujo exemplo no RN 

necessariamente, repousa na construção de uma sintonia fina entre cada instrumento das 

finanças públicas fundamentadas na LRF. 

Contesta-se tal análise institucionalista, sem dúvida, apoiando-se na ideia de bloco no 

poder proposta por Poulantzas (1977) e discutida no trabalho de Carnoy (1988), cuja 

especificidade denota haver a montagem de parcerias pelos interesses do próprio capital, 

colocando na agenda de prioridades, os seguimentos a serem explorados, beneficiando, 

claramente, as frações da classe dominante próximas do executivo naquele dado momento. 

A argumentação anterior, via de regra, reforça-se na aceitação institucional da LRF, 

ainda que prevaleça a ideia de Estado capitalista, cuja norma propõe uma disciplina fiscal 

bastante rigorosa, reservando recursos limitados para a realização de políticas públicas, de 

modo que a dotação orçamentária, fundamentalmente, requer decisões políticas e que são 

diferentes, a exemplo das constatações teóricas desenvolvidas por O`Connor (1977) e 

vislumbradas no Brasil no estudo de Afonso e Souza (1977). 
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Portanto, a ressalva institucionalista perde pujança explicativa pelos próprios 

contornos do método dialético aqui adotado, quer dizer, o sistema de parcerias estabelecido 

deve resguardar traços de conflito de classe, sendo tal o entendimento decorrente desses 

elementos constantes no documento, mostrando o desenho metodológico expresso nas 

páginas postadas na pesquisa. 

Em suma, a seção inaugural deste capítulo trouxe inúmeros traços relevantes ao 

estudo, salientando evidências já explicitadas e que fizeram parte do objeto da investigação, 

cuja constatação foi a existência de um PPA claramente inclinado na tarefa de tornar possível 

o desenvolvimento capitalista norte-rio-grandense, tendo como lente indiscutível, a 

proposição de um setor público atuante e que paulatinamente assumiria o papel autônomo 

relativamente, capaz de dar pleno funcionamento as leis estaduais e no contexto federativo do 

país integralmente, apontando o desenho aqui apresentado. 

Assim, faz-se necessário ingressar no item posterior, ou seja, passa a ser crucial 

descortinar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Rio Grande do Norte, notadamente presente 

no quadriênio enfatizado, cuja prerrogativa é examinar sumariamente os documentos 

anualmente, em que a tentativa denota uma relação analítica importante, aos moldes do 

capítulo anterior, criando o ambiente favorável para a discussão dos resultados esperados por 

ocasião da construção da pesquisa. 

 

5.2. A Lei de Diretrizes Orçamentárias norte-rio-grandense 2008/2011: uma discussão 

sumária 

 

A seção ora iniciada tem o objetivo de apresentar os principais elementos constantes 

na LDO do quadriênio 2008/2011, ou seja, pretende-se discutir cada Lei de Diretrizes 

Orçamentárias anualmente implementada, cuja tentativa é repetir o mesmo procedimento 

realizado no item 4.2 desta tese, em que tal desenho permite compreender melhor o caráter do 

planejamento estadual nos anos desse PPA antes ressaltado. 

Diante do exposto, a LDO em 2008 propõe que a organização e estruturação 

normativa se encontram descritas do Art. IC ao XII, reservando ao contexto das diretrizes da 

elaboração e execução orçamentárias,um detalhamento que se estende do Art. XIII ao Art. 

XXXVII, sendo que o último dessa sequência está vetado e, portanto, sem efeito legal, 

conferindo ao Art. XXXVI tal atribuição. 

Assim, Brunhoff (1985), Soares (1995), Serrano (2001) e Fagnani (2005), na verdade, 

possibilitam entender as metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias no ano de 
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2008, de modo que os Art. II e III expressam tal configuração, isto é, a LDO deve obedecer ao 

PPA do quadriênio considerado, permitindo atestar a adequação da combinação institucional 

no campo das finanças públicas potiguares. 

Os autores supracitados, vinculando-os com Andrade (1986) e Carvalho (2008), 

tornam possível admitir no orçamento estadual, a percepção quanto às inclinações ao terreno 

do consumo (componente do capital social) e despesas sociais na leitura de O`Connor (1977), 

em outras palavras, um dos destaques na norma em análise trata do aspecto das políticas mais 

voltadas à reprodução da classe trabalhadora, cuja expressão está firmada na saúde, educação, 

segurança pública, habitação, assistência social, etc. 

Some-se a esses, as parcerias do governo estadual em promover a inserção de mais 

norte-rio-grandenses no mercado de trabalho com maiores oportunidades de prepará-los 

tecnicamente pelas universidades e outras instituições de ensino superior, tanto jovens como 

mulheres, busca por garantir (no discurso) o desenvolvimento sustentável a partir do uso 

racional dos recursos naturais, estímulos as atividades econômicas capazes de gerar 

crescimento via investimentos, a exemplo do setor de turismo, e elementos de economia 

solidária, dentre outros
68

. 

Com efeito, a programação e estrutura orçamentária do RN, sem dúvida, conservam 

traços comuns ao já discutido no estudo, quer dizer, o Art. IV exibe a compatibilização da 

LDO diante da LOA, explicitando a organização das receitas e despesas nos mais variados 

grupos de contas, admitindo os orçamentos fiscal, da seguridade social e investimentos, 

dentro desse cenário interpretativo aqui considerado, o qual reúne elementos convergentes aos 

trabalhos de Andrade (1986) e Kohama (1999). 

Acrescente-se a isso, especialmente, o Art. X da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em 

que se torna um elemento bastante representativo na atualidade
69

, pois trata da possibilidade 

de emitir decretos alterando a composição do orçamento, sem haver aumento nos limites 

previamente estabelecidos, obedecendo ao previsto na LRF, com base em Giuberti (2005) e 

Afonso et al. (2006). 

O antes exposto, sem dúvida, assume um caráter relevante no contexto do Plano 

Plurianual, já que o gestor estadual tem a possibilidade de realizar mudanças 
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institucionalmente permitidas, cuja finalidade é desenvolver ações convergentes às demandas 

a cada momento do ciclo quadrienal, não sendo diferente com a LDO, tendo em vista, 

notadamente, a existência do aparelho de Estado que reúne distintas partes, viabilizando 

eventuais realocações entre seus componentes, a exemplo do judiciário, legislativo, ministério 

público, tribunal de contas estadual e o próprio executivo. 

Assim, Gough (1975) permite admitir que as evidências prévias, na verdade, 

descrevem um caso de autonomia relativa no âmbito estadual potiguar, cujo caráter conceitual 

já postado no estudo, necessariamente, viabiliza ser consistente seu poder explicativo no 

documento discutido ao longo da pesquisa. 

Para tanto, Poulantzas (1980) e Mascaro (2013) fornecem evidências de um Estado 

que se aproxima convenientemente do trânsito orçamentário no contexto da LDO, isto é, o 

exemplo ressaltado possibilita compreender que cada item do aparelho tem orçamento 

específico, mas eventuais mudanças nos rumos das finanças públicas, claramente, exercem 

possíveis influências em cada membro, segundo tipifica o Art. XII da norma. 

Partindo da ideia de organização e para a elaboração e execução do orçamento, o Art. 

XIV da LDO 2008, em seu Parágrafo Único, assevera que o incremento de recursos 

previamente postos na peça orçamentária, necessariamente, deve ocorrer se houver receitas 

extras não previstas, tendo em vista, flagrantemente, eventuais utilizações de decretos do 

governo potiguar na aplicação de realocações entre os membros do aparelho estatal, segundo 

orientações das políticas de alocação examinadas por Offe (1975). 

Essa prerrogativa, sem dúvida, associa-se ao estabelecido no Art. XXII da norma em 

análise, pois há uma obrigatoriedade na destinação de receitas ao pagamento de juros e 

encargos da dívida, além do financiamento das amortizações do principal, cuja determinação 

requer o previsto no Art. XVII da mesma regulamentação, o qual evidencia a existência de 

metas fiscais para o cumprimento de tais ordens legislativas, com base nos trabalhos de 

Nascimento e Debus (2002), Luque e Silva (2004), Giuberti (2005) e Afonso et al. (2006). 

Nesse sentido, a elaboração e execução do orçamento potiguar, nos membros do 

aparelho estatal, via de regra, obedecem a alguns princípios constantes no Art. XIX da LDO 

2008, em outros termos, a permissão de investimentos previamente presentes no PPA do 

quadriênio considerado e a proibição do surgimento de mais projetos que interfiram na 

adequada realização dos mesmos, conferem a essa regulamentação uma suposta característica 

desenvolvimentista
70

. 
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Uma ressalva, por sua vez, trata das políticas de ordem social, as quais assumem como 

princípios no Art. supracitado, a tentativa de melhorar os serviços públicos à parcela 

pertencente à classe dominada, além de prover adequações na oferta de saúde, educação, 

saneamento básico e geração de emprego e renda, dentre outros, cuja conotação possibilita 

atestar benefícios aos integrantes da força de trabalho empregada ou constante no exército 

industrial de reserva
71

. 

Reforçando o antes exposto, o Art. L estabelece que a agência de fomento do RN deve 

promover incentivos aos investimentos no estado, cuja prerrogativa trata de assistir 

empreendimentos geradores de emprego e renda, além de produzirem no em torno, melhorias 

nas condições de vida da população, ampliando a oferta de saúde, educação e cultura, dentre 

outros, conforme o estudo empírico de Silva et al. (2012 a). 

Afinal, os Art. LIII e LV, respectivamente, observam a dotação orçamentária com 

pessoal, salientando que o primeiro veda inúmeras prerrogativas de realização de despesas e 

as consequentes possibilidades de incremento nos gastos com orçamento inalterado nas 

receitas, o segundo,por seu turno, permite haver aumento nos dispêndios pelo acréscimo nos 

recursos auferidos decorrentes de receitas extras, melhorando o orçamento. 

Assim, Silva Filho et al. (2010; 2011) e Silva et al. (2012 b) ofertam evidências 

capazes de identificar o deslocamento da restrição orçamentária, quer dizer, o aumento da 

arrecadação seja própria ou via transferências, fundamentalmente, incrementa os recursos de 

cada ente federativo, sendo a alternativa incontestável à adoção de elevação nos gastos de 

folha de funcionários. 

O movimento de alargamento orçamentário,sem dúvida, requer condições econômicas 

mais adequadas, viabilizando expansão no recolhimento de impostos ou no recebimento de 

repasses de instâncias superiores, economicamente mais fortes, no momento do eventual 

acréscimo, cuja prerrogativa chancela, representativamente, um custo maior sobre o tesouro 

estadual na realização da ampliação das despesas. 

Seguindo o percurso relativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias, agora em 2009, faz-se 

necessário apontar essa normatização, a qual traz entre os Art. IV ao XII a programação e 

estrutura do orçamento potiguar, reservando a sua organização, elaboração e execução,do Art. 

XIII ao XXXVIII, cujas bases fundamentais se encontram firmadas nas enfatizadas 

evidências. 
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De fato, o Art. III da LDO de 2009 apresenta as diretrizes essenciais ao contexto da 

execução orçamentária no ano, pois há uma flagrante continuidade do visualizado em 2008, 

em que as prerrogativas no terreno dos investimentos versam no sistema de parcerias, 

tentativa de fomentar inversões privadas em busca de desenvolver a economia e sociedade 

potiguares, consideração do setor de turismo a tal fim e os esforços por aumentar a 

qualificação e inserção dos jovens e mulheres, garantindo a isonomia salarial, no mercado de 

trabalho (ao menos no discurso). 

Some-se a isso, sem dúvida, a questão das diretrizes relativas ao plano social, 

admitindo ações promotoras da inclusão das parcelas mais vulneráveis, melhoria nas 

condições de vida através de serviços de saúde, educação, cultura e esportes, saneamento 

básico e habitação, configurando em síntese, na orientação a ser perseguida pelos gestor do 

ente federativo aqui discutido. 

Com efeito, a LDO 2009 destaca na sua programação e estrutura do orçamento, via de 

regra, as mesmas orientações prescritas no ano anterior, cuja observação das eventuais 

mudanças entre os diferentes tipos de contas e subcontas, ou ainda as peças orçamentárias de 

natureza fiscal, seguridade social e investimentos, a partir do estabelecido no Art. XI, 

firmando institucionalmente os procedimentos de realocação de recursos (OFFE, 1975; 

ANDRADE, 1986; GIAMBIAGI, 1996; KOHAMA, 1999; REZENDE, 2001). 

Assim, torna-se cabível asseverar que do Art. XIII ao XVII da norma em exame, a 

dinâmica de elaboração e execução do orçamento norte-rio-grandense, na verdade, exprime 

uma clareza contundente da arquitetura de aparelho de Estado no RN, isto é, a LDO determina 

as relações do executivo frente ao legislativo, judiciário, ministério público e tribunal de 

contas, mostrando nessa perspectiva, a presença do conceito proposto por Poulantzas (1980) e 

considerado no estudo de Gough (1975). 

De maneira mais específica, o governo estadual deve apresentar as regras do jogo nos 

termos de North (2001), revelar a estimativa de arrecadação, orientar a fixação das despesas, 

permitir ajustes orçamentários com eventuais incrementos nos recursos esperados, dentre 

outros, cuja articulação dos membros do aparelho de Estado perpassa pelas disposições 

regulamentares enfatizadas nos Art. X, Xi e XII dessa LDO em 2009, de acordo com aspectos 

abordados por Giuberti (2005). 

Acrescente-se a isso, especialmente, os princípios quanto à programação dos 

investimentos dos diversos membros do aparelho estatal potiguar, em que as inversões 

previstas no PPA 2008/2011, novos investimentos não constantes na programação do RN mas 

que sua incorporação não prejudique o andamento da execução, o produto desses movimentos 
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sendo ofertados à população de mais baixa renda como um elemento capaz de elevar o padrão 

de vida, etc. 

Esses princípios presentes no Art. XXI, sem dúvida, chancelam uma liderança de 

Demanda na leitura de Serrano (2001), ou a vinculação de Brunhoff (1985) e Keynes (1985) 

combinado com Kalecki (1987), cujos autores denotam uma importância crucial do Estado 

capitalista também na melhoria das condições de vida, ampliando, dentre vários outros 

aspectos, o nível de emprego e renda, relativamente pela compreensão de Offe (1990), o qual 

identifica coexistir proletários ativos (presentes no mercado de trabalho) e os passivos 

ausentes, demonstrando a não integralidade da política social mencionada. 

Adicione-se a tais pontos, de modo claro, a relevância do Art. XXXIII que orienta as 

contrapartidas do governo potiguar, quer dizer, os projetos com financiamento externo ou 

interno ao Rio Grande do Norte são priorizados pela participação do setor público estadual, 

cuja prerrogativa é o beneficiamento de programas voltados ao combate da pobreza, turismo, 

avanços na educação, saúde e segurança pública ou investimentos dinamizadores da 

economia. 

Tendo realizada a exposição da Lei de Diretrizes Orçamentárias em 2009, 

sumariamente, essa normatização para o ano de 2010 se reveste de importância específica, ou 

seja, a regulamentação é concebida ainda com os rumores provocados pela eclosão da grave 

crise financeira em 2008, além de que o terceiro ano do PPA representa o término da gestão 

Vilma Maria de Faria, portanto, uma transição. 

O documento, via de regra, propõe do Art. IV ao IX os fundamentos para a 

programação e estrutura do orçamento, reservando do Art. X ao XXIX, necessariamente, as 

prerrogativas quanto à elaboração e execução, estabelecendo a previsão de ação do governo 

do Rio Grande do Norte em administrar os recursos em tempos economicamente adversos, 

especialmente no final de um mandato. 

Isso posto, o Art. III dispõe sobre as diretrizes oficiais da LDO em 2010, recuperando 

abordagens já consideradas anteriormente no RN, as quais giram em torno da melhoria na 

qualidade de vida populacional e inclusão social, fortalecimento da base econômica 

sustentada na responsabilidade ambiental e a garantia da oferta de emprego, adequação da 

gestão pública e busca pelo equilíbrio fiscal, modernização da infraestrutura econômica e 

social potiguares, dentre outros. 

No tocante à estruturação e programação do orçamento norte-rio-grandense, há uma 

dupla de destaques, um deles corresponde ao Art. V em seu Parágrafo Único, cujo 

estabelecido atesta serem as receitas as limitadoras da realização das despesas com programas 
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desenvolvidos no RN
72

, de modo que tal princípio se encontra grafado na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Acrescente-se a tal fato, sem dúvida, o disposto no Art. IX da regulamentação em 

evidência na seção, isto é, o governo tem a possibilidade de efetuar mudanças na aplicação 

dos recursos, exclusivamente, com alterações ou ajustes no previsto na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 2010, obedecendo ao estabelecido institucionalmente pela LRF e ratificado na 

normatização em destaque, mais precisamente nas orientações já explicitadas. 

Diante desse expediente, faz-se necessário tecer alguns comentários sobre a 

elaboração e execução orçamentária no Rio Grande do Norte, em que determinadas ênfases 

são relevantes a esta tese, dito de outro modo, a interação entre os membros do aparelho 

estatal segue dinâmica bastante semelhante ao descrito no biênio anterior, trazendo poucos 

acréscimos ao já apresentado. 

Poulantzas (1980) torna possível, através do conceito de Estado capitalista, 

compreender o disposto nos Art. XII, XIII e XIV da LDO 2010, isto é, as regras quanto a 

fixação de despesas limitadas pelas receitas estabelecidas pelo executivo estadual, divulgação 

do tamanho da restrição aos gastos a serem realizados por meio do legislativo, judiciário, 

tribunal de contas e ministério público, assim como propor uma participação mais 

representativa da população nas definições do orçamento de cada órgão potiguar. 

De fato, Silva et al. (2012 b), Silva Filho e Silva (2015) e Ferreira e Silva (2016), por 

sua vez, apontam os princípios do equilíbrio fiscal e da transparência como atributos cruciais 

à presença da LRF no Brasil, não sendo diferente com o RN, cujo exemplo, dentre vários, 

explicita-se nos estabelecimentos supracitados, reafirmando a força institucional constante no 

sistema federativo do país. 

Some-se a isso, especialmente, a ideia de avaliação de políticas públicas sustentadas 

nos trabalhos de Figueiredo e Figueiredo (1986) e Silva et al. (2014), os quais revelam quão 

importante é realizar o acompanhamento de uma política, em que uma dessas formas de tecer 

juízo de valor corresponde à avaliação de processo consistente com a consideração da ação 

pública durante o seu desenvolvimento. 

Esse aspecto, via de regra, permite compreender tal preocupação na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 2010 pelo disposto No Art. XXVIII, cuja evidência denota a necessidade de 

avaliar se a execução do orçamento potiguar tem alcançado os objetivos e metas estaduais, 

tendo a finalidade de atestar eventuais inconsistências na aplicação dos recursos públicos e, 
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consequentemente, realocá-los entre os membros do aparelho estatal do RN (ao menos no 

discurso oficial). 

Afinal, atinge-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias no ano de 2011, a qual difere na 

forma das normas presentes no triênio anterior, cujo Art. III dispõe sobre a programação e 

estrutura do Orçamento norte-rio-grandense, reservando do Art. IV ao XXVI, a explicitação 

de sua elaboração e execução, variando das regulamentações prévias devido a inclusão dos 

estabelecimentos, desde já, do terreno fiscal e da seguridade social, sem os separar, distinto do 

exemplo do procedimento antes apresentado. 

Assim, o Art. II da LDO conclui o percurso do Plano Plurianual 2008/2011, do ponto 

de vista de suas diretrizes gerais e oficiais, as quais se relacionam com o crescimento 

econômico pela dinamização da base da economia potiguar e geração de emprego; 

desenvolvimento social com a prerrogativa da qualidade de vida e a inclusão; maior eficiência 

nos gastos públicos, cuja ênfase é em uma gestão mais adequada financeiramente; afinal, 

incentivo ao turismo, interiorizando-o através dos aspectos culturais e religiosos, dentre 

outros. 

Claramente, Brunhoff (1985), Soares (1995), Araújo (2006), Hermann (2006) e 

Lopreato (2014), para citar apenas alguns dos autores que contribuem acerca da discussão 

empreendida na tese, o fato é que a trajetória do PPA do quadriênio expresso no quarteto de 

regulamentações orientadoras do orçamento norte-rio-grandense, seguramente, revelam a 

preocupação desenvolvimentista, pelo menos no discurso, acrescida de uma exigência pelo 

equilíbrio fiscal, ainda que a crise financeira internacional tenha repercutido no contexto aqui 

apresentado. 

Incrementalmente a tais evidências, sem dúvida, o disposto no Art. III da norma em 

exame, a qual traz os elementos programático e de estruturação orçamentária do RN, 

recuperando as mesmas ordenações do triênio anterior, tão somente, resumindo o estabelecido 

na explicitação do detalhamento das receitas e despesas, orçamentos fiscal, seguridade social 

e investimentos (cronograma de realização e previsão normativa pelo PPA 2008/2011), de 

acordo com subsídios analíticos de Andrade (1986), Kohama (1999) e Carvalho (2008). 

Já no que diz respeito à elaboração e execução orçamentária potiguar, via de regra, é 

interessante salientar a repetição dos mesmos estabelecimentos presentes nas normas dos anos 

2008/2010, atestando uma continuidade na LDO quadrienalmente, cuja constatação é a 

tentativa de conservar as contas públicas em equilíbrio e aplicando os recursos apenas no 

estrito necessário, tendo em vista, flagrantemente, ser o último quarto do PPA considerado 

neste capítulo. 
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Uma ressalva importante é necessária, ou seja, o orçamento da seguridade social 

composto pelos gastos com saúde, assistência e previdência sociais, de acordo com Salvador 

(2008), apresentam suas disposições normativas na Lei de Diretrizes Orçamentárias a cada 

ano, respectivamente, em 2008 o Art. XXXIX, 2009 o Art. XL, 2010 o Art. XXXII e em 2011 

o Art. V. 

Essa referência, particularmente, exprime o relevante grupo de contas potiguares, as 

quais mostram boa parte dos chamados consumo e despesa sociais propostos no trabalho de 

O`Connor (1977), cuja delimitação nesta tese, fundamentalmente, tem almejado adaptar
73

o 

conceito do autor supracitado à realidade estadual do Rio Grande do Norte, em que a LDO 

dispõe sobre tal contexto, reforçando as impressões até então desenhadas no estudo. 

Portanto, a incursão realizada na atual seção, precisamente, trouxe traços não 

desprezíveis à pesquisa, apontando sumários aspectos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

norte-rio-grandenses, cuja finalidade foi estabelecer a conexão do PPA do período e a 

programação e execução do orçamento do RN em torno dos objetivos da tese, reservando ao 

item seguinte, a exposição da análise e discussão dos resultados principais esperados para o 

capítulo em construção. 

 

5.3. Comportamento Orçamentário Potiguar no ambiente monetário do Brasil: uma 

análise para o ciclo do PPA 2008/2011. 

 

A seção agora iniciada, via de regra, pretende discutir os principais resultados 

alcançados para o quadriênio 2008/2011, na tentativa de comparar a LOA e o BO do Rio 

Grande do Norte, além de examinar as possíveis influências da moeda nacional sobre o 

cenário econômico e social do estado, cuja eventual repercussão exerce respostas das receitas 

e da aplicação dessas através dos gastos. 

 A seguir, por sua vez, almeja-se esmiuçar como se dá o comportamento das taxas de 

juros brasileiras no quarteto de anos considerado, para a partir daí, fundamentalmente, realizar 

a análise das evidências decorrentes dos orçamentos programático e a sua execução, repetindo 

procedimentos utilizados no capítulo anterior desta tese. 

 

5.3.1. Notas sobre as taxas de juros brasileiras: um exame preliminar para os anos 2008/2011. 
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a exemplo dos Estados Unidos, tal como salientam Afonso e Souza (1977). 
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A subseção em destaque, necessariamente, firma-se na tentativa de discutir o 

comportamento das taxas de juros do Brasil ao longo do quadriênio 2008/2011, cuja 

preocupação remonta procedimento realizado no capítulo 4 desta pesquisa, sustentando o 

percurso fundamental ao alcance dos objetivos esperados na investigação, introduzindo 

elementos relevantes à análise fiscal postada a seguir. Logo, o Gráfico 4 traz evidências 

interessantes à trajetória aqui descrita. 

 

Gráfico 4- Comportamento da taxa de juros básica do Brasil, 2008/2011. 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do Banco Central do Brasil 2016. 

 

 A explicitação antes postada, via de regra, desenha um traço bastante importante na 

interpretação da política econômica no Brasil, isto é, o período inicia com um aumento nos 

juros, entre 2008 a meados de 2009 esses são reduzidos, tornando a subirem as taxas até 2011 

para daí voltar a haver uma queda. Que implicações a literatura atesta em uma perspectiva de 

crise, admitindo ser um país periférico? 

De fato, há muitos aspectos passíveis de ressalva, entretanto, um ponto incontestável 

decorre da grave crise de 2008, em que a instabilidade do momento requer imediata elevação 

nos juros domésticos, já que se trata de uma economia capitalista dependente, cujos riscos de 

investir, segundo a ótica dos capitais financeiros é a rentabilidade ao menor perigo de 

instabilidades, condição não vislumbrada no país, com base em Belluzo (1995), Salvador 

(2008), Gomes (2009), Gomes e Lourenço (2012), Lopreato (2014) e Ferreira e Silva (2016). 
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A orientação fornecida pelos autores supracitados, sem dúvida, refere-se a uma 

situação episódica própria do sistema capitalista, na qual o mundo desacelera 

economicamente, havendo supremacia da oferta de bens e serviços frente à demanda, gerando 

expectativas
74

desfavoráveis e, portanto, diminuição na produção em escala global, 

desemprego e redução na renda dos agentes, cujos lucros mais expressivos passam a ser dos 

rentistas, na leitura de Keynes (1985), através do conceito de eficiência marginal do capital. 

Reforçando o antes exposto, Minsky (1986) assevera haver uma tendência de 

instabilidade financeira na economia capitalista, quer dizer, no momento de prosperidade 

econômica, os agentes procuram realizar mais transações em torno dos ativos não produtivos, 

de modo que o sistema financeiro integralmente expande seus negócios e alavanca forte 

demanda por títulos, cuja tendencial repercussão é a predominância do volume de capitais de 

portfólio em detrimento dos ligados à esfera produtiva. 

O autor antes mencionado expressa que sua hipótese teórica, fundamentalmente, 

adverte ser possível haver uma inflexão do movimento próspero acima descrito, ou seja, o 

incremento na demanda por títulos não produtivos tende a gerar insustentabilidade sistêmica, 

pois os agentes produzem um ambiente tão volátil, o qual é denominado de ―bolha 

especulativa‖, que consiste na inflação dos preços dos ativos financeiros, endividando os 

agentes. 

Tais evidências, por sua vez, são referendadas nos estudos de Carneiro (2002) e Silva 

et al. (2013), os quais apontam que no sistema capitalista a descrição anterior comanda a 

economia mundialmente, cujos traços remontam tendências de redução da escala de produção, 

gerando efeitos dramaticamente desfavoráveis, a exemplo da recessão, focos inflacionários, 

instabilidade política, dentre outros, segundo nuances apontadas por Franco (2006). 

Esse detalhamento constante na literatura enfatizada, via de regra, permite 

compreender que os países periféricos são mais sensíveis às instabilidades financeiras em 

nível global, aspecto distinto ao vislumbrado no imediato término da II Guerra mundial, cujo 

Brasil parece se enquadrar adequadamente a semelhante interpretação, possibilitando ao 

assumir a mencionada constatação teórica, examinar o comportamento do Gráfico 4 

previamente postado, conforme Salvador (2008), Gomes (2009), Gomes e Lourenço (2012) e 

Ferreira e Silva (2016). 
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A concepção de um desenvolvimento nacional, no marco de uma ordem 

internacional estável e regulada não era uma fantasia idiossincrática, mas decorria 

do ―espírito do tempo‖, forjado na reminiscência da experiência terrível das 

primeiras quatro décadas deste século. Tampouco era fortuito o papel atribuído à 

ação do Estado no estímulo ao crescimento, na prevenção das instabilidades da 

economia e na correção dos desequilíbrios sociais. (BELLUZO, 1995, p. 12). 

 

Com efeito, a preocupação das repercussões apresentadas pela instabilidade financeira 

é antiga, em outras palavras, as turbulências próprias do capitalismo expressam flagrantes 

perturbações no considerado adequado funcionamento do sistema econômico e social, 

causando desequilíbrios episódicos, a exemplo do ocorrido no ano de 2008, aspecto peculiar 

incidente sobre o período em destaque neste capítulo. 

O expediente anterior, por seu turno, revela alguns interessantes elementos passíveis 

de consideração, de maneira que 2008 começa com elevação nos juros e em meados do 

mesmo ano, as taxas passam a cair e estendendo tal queda até 2009. Assim, o comportamento 

descrito no Gráfico 4 possibilita compreender, a partir das referências enfatizadas na atual 

subseção, que a política monetária brasileira assume um caráter razoavelmente imprudente, 

pois negligencia,ao menos em parte, a grave crise instaurada no mundo. 

A insistência ressaltada, claramente, torna impraticável a ideia de expansão monetária 

em estímulo ao crescimento econômico durante a adoção de medidas do Governo Lula, que se 

propõe a gerar sinergias capazes de dinamizar a economia do Brasil via PAC, cuja alternativa 

de juros baixos no momento de eclosão da instabilidade, a rigor, traz um agravamento 

substancial do quadro, de acordo com evidências explicitadas por Fiocca (2000), Wray 

(2003), Gomes (2009) e Silva et al. (2012 a). 

Nessas circunstâncias, Brunhoff (1985) protagoniza uma interpretação mais completa 

do cenário, isto é, a posterior elevação nos juros do país tenta corrigir as interrupções no 

circuito mercadoria moeda entre os Estados nacionais, cujo significado remonta haver 

necessidades de evitar estrangulamentos externos, piorar as transações correntes e elevar, 

consequentemente, a expropriação da força de trabalho, no que atestam Lipietz (1988) e 

Rosdolsky (2001). 

Belluzo (1995), sem dúvida, une-se, pelo menos em parte, aos instrumentos 

conceituais de Brunhoff (1985) para permitir entender que as instabilidades financeiras 

globais afetam dramaticamente qualquer país, cuja repercussão social se acentua ainda mais 

em torno da classe dominada, pois o desemprego gradualmente ampliado, ajuste fiscal como 

consequência de uma restrição monetária, acumulação de capital fora do escopo da esfera 
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produtiva, dentre outros, traz danos muito mais pronunciados àqueles economicamente 

vulneráveis. 

De fato, o comportamento da política monetária no Brasil, ainda que tenha o 

considerado caráter desenvolvimentista, não adota medidas de precaução de maior monta, ao 

contrário, tenta anunciar aos demais agentes, por meio dos sinais de política econômica, um 

contexto menos implausível, assumindo um custo político posterior de adoção de medidas 

impopulares pela insustentabilidade econômica por muito tempo, aspecto agora constatado. 

Esse último ponto, especialmente, reforça-se nos estudos de Poulantzas (1977) e Offe 

(1984), os quais demonstram como o capital prevalece diante dos trabalhadores, mesmo em 

um cenário de crise a exemplo de 2008, pois a decisão política proveniente do aparelho estatal 

é que lidera o processo, determinando os rumos das medidas tanto econômicas quanto sociais, 

fornecendo a explicação mais consistente ao observado no Gráfico 4, ainda que o ambiente 

demande ações mais prudentes, aspecto não vislumbrado, incontestavelmente no quadriênio. 

Nesse sentido, um quadro favorável ao capital financeiro, na verdade, não acrescenta 

em praticamente nada a classe dominada, do ponto de vista da participação no plano 

orçamentário, quer dizer, independentemente da fração da classe dominante no exercício do 

poder, tão somente, políticas focalizadas devem ser realizadas aos membros das camadas 

menos beneficiadas da sociedade, pois a alocação de recursos produtivos ou não via políticas, 

recaem na significativa parcela desses, afinal, nas mãos capitalistas. 

Some-se a isso, necessariamente, que O`Connor (1977) proponente da distinção 

metodológica do capital e despesa sociais, requer a adição da moeda para compreender a 

relação aqui admitida, isto é, o orçamento potiguar no enquadramento institucional brasileiro 

e as impressões advindas da literatura amplamente apresentada no estudo, particularmente, 

mostram além de uma comparação orçamentária programática e de sua execução, a 

possibilidade da observação de quão dedicada às políticas sociais o RN se revela no quarteto 

de anos selecionados na pesquisa. 

Finalmente, as evidências aqui descritas, fundamentalmente, desenham nuances não 

desprezíveis ao postado no item seguinte, cuja oportunidade explicita traços contundentes de 

relacionamento federativo e da subordinação da política fiscal frente à moeda, na tentativa de 

repetir procedimento realizado no capítulo 4 da tese, admitindo o fator crise tão influente 

apontado na literatura. 

 

5.3.2. Notas sobre receitas e despesas potiguares na perspectiva do Plano Plurianual: uma 

análise a partir da LOA E BO 2008/2011. 
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É intenção discutir no subitem, de maneira clara, os resultados principais alcançados 

no capítulo em curso, ou seja, espera-se apresentar o comportamento das finanças norte-rio-

grandenses, suas especificidades no quadriênio selecionado, a relação com a literatura, afinal, 

esmiuçar os traços de convergência pretendidos na tese. Logo, a Tabela 13 a seguir mostra 

quão da arrecadação estadual, correntemente, distribui-se entre as contas constantes na LOA. 

 

Tabela 13- Arrecadação corrente e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir da LOA 2008/2011 (em percentuais). 

Período RC/RT RTR/RT RCO/RT RP/RT RA/RT RI/RT RS/RT RTC/RT OTC/RT 

2008 89,28 40,37 2,82 0,44 0,02 0,10 1,12 47,42 1,27 

2009 84,86 38,03 2,52 0,49 0,02 0,12 0,95 47,20 0,41 

2010 86,00 40,95 2,76 0,55 0,03 0,12 1,11 44,08 0,91 

2011 84,89 38,41 2,84 0,51 0,03 0,12 2,02 45,41 0,46 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2008/2011. 

 

O antes postado, sem dúvida, aponta a trajetória programática do orçamento do Rio 

Grande do Norte em torno das receitas correntemente obtidas frente à RT, as quais expressam 

como destaques no período observado a RC, RTR e RTC, respectivamente, cujos traços mais 

representativos decorrem da conservação da maior presença do arrecadado em termos 

correntes na composição dos recursos gerados na totalidade desses. 

Acrescente-se a isso, na verdade, a constatação das receitas tributárias e originárias das 

transferências ao estado, em que a proporção dos repasses excede ao arrecadado de modo 

próprio, ratificando a existência de uma relativa dependência potiguar diante das 

transferências, reservando aos esforços de recolhimento tributário, uma participação 

percentual inferior, ainda que admitindo sua importância fiscal, com base nos estudos de 

Batista Junior (1995), Silva Filho et al. (2010; 2011), Silva et al. (2012 b) e Silva Filho e Silva 

(2015). 

Ressalte-se, por sua vez, que não se pode desconsiderar a autonomia relativa
75

 

proposta na interpretação de Poulantzas (1977) e reforçada nos trabalhos de Gough (1975) e 

Carnoy (1988), pois o RN prever uma capacidade de realização de gastos financiados 

aproximadamente em 40% pelos recursos próprios, mostrando uma representativa liberdade 

de aplicação dos impostos recolhidos estadualmente. 
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Saliente-se que o conceito é adaptado às finanças públicas para efeitos de análise da tese. 
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Essa prerrogativa advinda da literatura, na verdade, revela ser um Rio Grande do 

Norte um ente federativo capaz de desenvolver políticas públicas, mesmo havendo uma 

predominância dos repasses perante à RTR, sejam produtivas ou mesmo sociais, preservando 

um caráter participativo, ainda que a grave crise de 2008 tenha repercutido sobre o plano das 

finanças potiguares. 

 

Tabela 14- Arrecadação de capital e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, 

a partir da LOA 2008/2011 (em percentuais). 

Período RK/RT OCK/RT AB/RT TK/RT OTK/RT 

2008 10,72 4,18 0,32 6,15 0,06 

2009 15,14 7,50 0,27 7,31 0,06 

2010 14,00 5,89 0,68 7,38 0,06 

2011 15,11 4,30 0,21 10,39 0,21 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2008/2011. 

 

Ao esmiuçar a Tabela 14, torna-se cabível tecer alguns comentários sumários, 

especialmente no que tange às receitas de capital, cuja significância trata de uma proporção 

bastante inferior ao previsto comparativamente à arrecadação corrente, demonstrando haver 

apenas residuais fontes de recursos esperados, tendo como destaques a participação percentual 

da OCK e a TK na composição da RT. 

Assim, receitas geradas não correntemente, particularmente no Rio Grande do Norte, 

explicitam reduzida dotação orçamentária, cuja explicação mais consistente é a condição de 

ente federativo subnacional, o qual assume um número maior de atribuições pela marca 

descentralizada fiscalmente no Brasil frente aos municípios
76

. 

De maneira mais clara, uma unidade federativa estadual, a exemplo do RN, 

desempenha um papel dentro do contexto da Federação brasileira, cuja percepção da literatura 

trata de um componente do sistema autônomo fiscalmente, pois recolhe tributos próprios e 

recebe repasses da União, comprometendo tais recursos com diversos tipos de gastos, 

colocando o Governo Central em dificuldade, sendo essa a leitura presente nos estudos de 

Gomes e Mac Dowell (1995; 2000), Lopreato (2002), Rangel (2003), Silva Filho et al. (2010; 

2011) e Silva Filho e Silva (2015). 

                                                           
76

Argumento sustentado nesta tese, porém, não apresentam tamanha complexidade a exemplo da União, 

conforme é possível atestar a partir de Andrade (1986), Giambiagi (1996), Afonso (2003) e Rangel (2003). 



158 

Problematizando o argumento anterior, observa-se o quadro de crise atual enfatizado 

por Ferreira e Silva (2016), os quais possibilitam vislumbrar nuances de desajuste fiscal nos 

municípios de estados do Centro-oeste do país, em que a instabilidade econômica produz 

efeitos de queda na arrecadação desses entes, não diferindo fortemente das instâncias 

estaduais conservadoras de prerrogativas bastante correlatas federativamente às esferas 

municipais, a exemplo das evidências apontadas por Ferreira et al. (2016). 

 

A recorrente preocupação do Executivo federal com o aumento da receita pública é 

até certo ponto compreensível. Não se poderia esperar outra coisa de um Estado 

atingido por problemas graves de financiamento há mais de uma década. Como 

reconciliar a permanente demanda do setor privado, dos economistas e dos meios de 

comunicação de massa por ―equilíbrio das contas públicas‖ [...] (BATISTA 

JUNIOR, 1995, p. 27). 

 

A preocupação expressa pelo autor supracitado, fundamentalmente, pretende trazer 

subsídios capazes de estabelecer um paralelo com o previsto na Lei Orçamentária Anual e a 

execução contabilizada no Balanço Orçamentário, permitindo realizar esse exame apoiado nas 

Tabelas 15 e 16 e Gráfico 5 postados na sequência, cujos traços remontam a pretensão já 

descrita nos objetivos da tese e esmiuçados no item 4.3.2 da pesquisa. 

Partindo-se das evidências expressas nas Tabelas apontadas previamente, as quais 

mostram a execução do orçamento potiguar no que toca às receitas, nota-se na composição da 

RT um aumento substancial das rubricas correntes em detrimento às contas de capital, 

sinalizando uma diferença flagrante nas estimativas de recursos e sua realização, fortalecendo, 

possivelmente, as finanças públicas estaduais norte-rio-grandenses, a exemplo das discussões 

esmiuçadas nos trabalhos de Silva Filho et al. (2010; 2011), Silva et al. (2012 b), Silva Filho e 

Silva (2015) e Ferreira et al. (2016). 

Já no tocante à Tabela 16, essa mostra que a arrecadação de capital apresenta redução 

proporcional perante às receitas totais, demonstrando uma tendência de alocação de recursos 

pouco distinta do previsto na LOA, cujos destaques, necessariamente, persistem nas rubricas 

outras contribuições de capital e as transferências de capital, respectivamente, como as mais 

representativas na formação da arrecadação do Rio Grande do Norte em termos totais, mas 

com uma significância residual, reforçando, pelo menos em parte, as constatações recorrentes 

do capítulo anterior e, semelhantemente, nota-se uma certa conservação de tendência tanto na 

programação quanto na execução orçamentária estadual. 
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Tabela 15- Arrecadação corrente e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir do BO 2008/2011 (em percentuais). 

Período RC/RT RTR/RT RCO/RT RP/RT RA/RT RI/RT RS/RT RTC/RT OTC/RT 

2008 98,62 45,84 3,55 1,09 0,02 0,08 0,85 50,94 1,00 

2009 96,09 45,70 3,34 1,23 0,02 0,08 1,71 46,37 2,44 

2010 96,08 46,70 3,41 1,29 0,08 0,08 1,52 47,09 0,80 

2011 98,21 49,93 3,48 1,33 0,01 0,05 1,02 47,61 0,40 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2008/2011. 

 

Gráfico 5- Comportamento do ICMS/RT e do FPE/RT no RN, 2008/2011. 

 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2008/2011. 

 

Tabela 16- Arrecadação de capital e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, 

a partir do BO 2008/2011 (em percentuais). 

Período RK/RT OCK/RT AB/RT TK/RT ORK/RT 

2008 1,38 1,25 0,01 0,04 0,08 

2009 3,91 3,55 0,01 0,23 0,09 

2010 3,92 3,26 0,02 0,39 0,05 

2011 1,79 1,56 0,00 0,19 0,01 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2008/2011. 

 

Assim, o conceito de autonomia relativa de Poulantzas (1977), sem dúvida, é passível 

de aplicação ao postado na Tabela 15 e Gráfico 5, em que o BO revela uma participação da 

RTR e, peculiarmente o ICMS, diante das receitas totais bastante representativos, cujos 

esforços de tributação própria excedem o esperado na Lei Orçamentária Anual, grafando ser o 
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estado potiguar menos dependente das transferências comparativamente aos seus municípios 

por exemplo. 

Entretanto, a presença da RTK explicita a não integral independência dos repasses no 

conjunto de recursos estaduais, ratificando o enfatizado por Batista Junior (1995) e Afonso e 

Serra (1999), cujos resultados trazem um desenho equiparável tanto na execução quanto na 

programação do orçamento, tão somente, aumentando as cifras da LOA para o BO ao longo 

do período. 

Outro aspecto relevante, especialmente, corresponde ao leve sobressalto constatado na 

série considerada, quer dizer, de 2008 a 2009, há uma oscilação nas proporções da RTR, TC e 

das principais fontes geradoras dessas rubricas, ICMS e FPE (segundo ilustração na Tabela 15 

e Gráfico 5), respectivamente, ofertando indícios não desprezíveis da influência da crise 

financeira já mencionada, corroborando com a discussão realizada na subseção anterior. 

Com efeito, a referência prévia remonta a uma situação episódica do capitalismo, de 

modo que a instabilidade econômica não exclui a essência presente no sistema, ou seja, a 

composição orçamentária desenvolvida metodologicamente por O`Connor (1977) e ressaltada 

como fundo público no trabalho de Oliveira (1988), em que a contradição social é visualizada 

analiticamente, a exemplo da discussão empreendida nos textos de Brunhoff (1985) e Offe 

(1990), cujos autores supracitados permitem admitir a existência de diferenças sociais 

refletidas orçamentariamente, segundo traços já esmiuçados ao longo da pesquisa. 

Tais realces apontados previamente, na verdade, demarcam a previsão constante no 

explicitado por Silva et al. (2013), cuja interpretação revela que o cenário internacional, tão 

somente, produz inegáveis repercussões, mas as relações sociais entre capital e trabalho 

permanecem invioláveis, de maneira que a pertinência da investigação gira em torno do grau 

de influência externa no Rio Grande do Norte, percepção da evolução das diferenças de classe 

durante os ciclos do Plano Plurianual em análise, bem como o desenho institucional que 

envolve o objeto aqui postado. 

De posse das evidências constantes nas Tabelas 17 e 18, uma primeira constatação 

trata do superávit previsto na Lei Orçamentária Anual do quadriênio, quer dizer, em termos 

totais há uma reserva de recursos, claramente, não significando a ideia de superávit primário 

que desconta o pagamento de juros como prerrogativa institucional da LRF, com base em 

Giambiagi e Alem (2001), na tentativa de amortizar a dívida pública dos entes federativos do 

país. 
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Tabela 17- Despesas correntes e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir da LOA 2008/2011 (em percentuais). 

Período DC/RT DP/RT DJ/RT ODC/RT 

2008 80,95 39,64 1,37 39,95 

2009 73,68 34,59 1,13 37,95 

2010 78,18 37,97 1,05 39,16 

2011 76,76 36,82 1,09 38,84 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2008/2011. 

 

Tabela 18- Despesa de capital e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir da LOA 2008/2011 (em percentuais). 

Período DK/RT DI/RT DIF/RT AD/RT 

2008 18,76 12,92 3,10 2,74 

2009 24,82 16,75 5,04 3,03 

2010 21,01 14,51 3,54 2,96 

2011 22,89 17,85 2,48 2,56 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2008/2011. 

 

Some-se a isso, necessariamente, o comportamento das despesas correntes potiguares, 

as quais revelam a maior participação da ODC diante da RT comparativamente a própria DP, 

mostrando uma leve queda de relevância na aplicação de recursos com o pagamento de folha 

de funcionários no período, sendo possível atestar, ao menos em parte, uma eventual mudança 

de inclinação quanto ao perfil da política social em torno da geração de emprego. 

Uma explicação plausível, na verdade, corresponde ao poder coercitivo institucional 

da Lei de Responsabilidade Fiscal
77

, cuja marca mais factível, sem dúvida, diz respeito à 

capacidade restringida da efetuação de gastos sobre pena de responsabilização dos gestores, 

tendo na LOA, a manifestação normativa das decisões administrativas das contas públicas 

determinadas na LDO anualmente, demonstrando o caráter formal da instituição enfatizada, 

segundo traços existentes em Toyoshima (1999), Conceição (2002) e Gala (2003). 

Ressalte-se, no entanto, que a trajetória dos gastos de capital com investimento, 

inversões financeiras e amortizações da dívida, curiosamente, apresentam as maiores cifras no 

período, com exceção da DI em 2011, no ano de 2009, apontando uma tendência 

programática orçamentária pouco conservadora devido a ocorrência da crise, de modo que o 

comportamento dos juros nacionais antes examinados trazem movimento semelhante, isto é, a 
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Para maiores detalhes sobre a discussão institucionalista e seus efeitos consultar North (2001). 
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política econômica do país orienta uma menor austeridade do dispêndio estadual do RN, cuja 

correção é observada no biênio posterior. 

De fato, os contornos observados na DI, particularmente, convergem com o conceito 

de investimento social de O`Connor (1977), no qual o orçamento potiguar, ainda que em 

tempos de crise, tenta adotar uma previsão capaz de estimular o capital produtivo em 

promover um aumento no denominado desenvolvimento estadual, não descaracterizando a 

ideia de periferia que se enquadra o RN, porém, demandando um exame da execução para 

aferir tal progresso orçamentário de perfil considerado desenvolvimentista, pelo menos 

parcialmente. 

Já com base nas Tabelas 19 e 20, nota-se uma influência da crise financeira 

internacional sobre o plano fiscal norte-rio-grandense, ou seja, o ano de 2009 exibe uma 

proporção da DC e DK frente à RT superior a 100%, cujo significado via execução 

orçamentária, flagrantemente, traduz o choque econômico externo de representativa 

magnitude em virtude das receitas se encontrarem inferiores ao total dos gastos, demarcando 

um tendencial desajuste nas contas públicas, as quais são corrigidas no biênio seguinte, a 

partir de elementos constantes em Gomes (2009) e Ferreira e Silva (2016). 

Saliente-se, na realidade, que as despesas de caráter corrente apresentam no Balanço 

Orçamentário uma diferença marcante comparativamente ao previsto na LOA, quer dizer, a 

DP excede à ODC como proporção da RT, fato inverso na programação do orçamento 

potiguar, de maneira que parece razoável admitir haver na realização dos gastos, notadamente 

em tempos permeados pela crise, a ocorrência de uma tendência expansiva nos dispêndios em 

busca de conservar políticas sociais de geração de emprego e renda efetivas. 

Recuperando a subseção anterior, torna-se claro o perfil da política econômica no 

Brasil, a qual não reconhece, pelo menos integralmente, a gravidade do contexto e assume 

uma postura menos prudente, cuja repercussão é a instabilidade da economia e, portanto, 

repousante tal cenário sobre a sociedade, sendo esse o argumento da classe dominante 

descrito nos estudos de Friedman (1985), Franco (2006) e Lopreato (2012). 

Assim, a configuração antes enfatizada, seguramente, requer uma interpretação mais 

apropriada diante do método aqui aplicado, isto é, a crise reproduz a permanência da 

acumulação capitalista, tão somente, migrando da esfera produtiva ao cenário financeiro 

relativamente, via eficiência marginal do capital na leitura de Keynes (1985), cuja 

consequência está firmada na fração da classe dominante beneficiada com a crise,segundo 

aspectos constantes em Poulantzas (1980), Codato (2008) e Mascaro (2013). 
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Tabela 19- Despesas correntes e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir do BO 2008/2011 (em percentuais). 

Período DC/RT DP/RT DJ/RT ODC/RT 

2008 86,40 44,33 1,18 40,90 

2009 88,01 45,70 1,07 41,24 

2010 84,21 44,08 1,02 39,10 

2011 88,03 48,04 1,08 38,91 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2008/2011. 

 

Tabela 20- Despesa de capital e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir do BO 2008/2011 (em percentuais). 

Período DK/RT DI/RT IF/RT AD/RT 

2008 11,59 5,02 3,56 3,01 

2009 14,84 7,68 3,85 3,32 

2010 12,13 6,68 2,87 2,59 

2011 10,40 3,65 3,51 3,24 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2008/2011. 

 

Segue-se que o argumento repercute no plano estadual, a rigor, através da folha de 

funcionários públicos, quer dizer, excetuando-se dispêndios com assistência social e repressão 

(aqui adaptado o conceito) de O`Connor (1977), salta-se aos olhos uma acumulação 

capitalista decorrente da redução dos custos de produção do capital através da força de 

trabalho, já que a grande parcela das rubricas perpassa pelo chamado consumo social. 

Uma última constatação, na verdade, refere-se aos gastos de capital, os quais revelam 

em todos os anos observados uma redução frente ao evidenciado nos dispêndios correntes, 

determinando maior inclinação ao custeio, além da tentativa de garantir políticas de emprego 

e renda em detrimento aos investimentos públicos, configurando em uma diferença razoável 

da LOA e do Balanço Orçamentário. 

Nesse sentido, a literatura permite assumir não uma inversão de tendência, ao 

contrário, a crise produz mudanças pontuais em alguns anos do quadriênio, alteração de cifras 

previstas e aquelas realizadas, entretanto, a essência da estrutura do orçamento potiguar se 

conserva, mantendo a consideração aqui adotada, notadamente, com base em O`Connor 

(1977), sustentando a análise das Tabelas 21 e 22 a seguir postadas. 

Dito isso, nota-se que a previsão orçamentária proveniente da LOA e expressa na 

Tabela 21, flagrantemente, apresenta como valores das rubricas vinculadas ao consumo social 

e, portanto, relevantes para a acumulação capitalista no Rio Grande do Norte durante o 
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transcurso de 2008 a 2011, respectivamente, a sinalização dos valores agregados em torno dos 

gastos com previdência social, saúde, educação, cultura, habitação e saneamento como 

proporção das receitas totais: 44,30%, 38,67%, 43,17% e 41,38%. 

 

Tabela 21- Despesas por função como proporção das receitas totais potiguares, a partir da LOA 

2008/2011 (em percentuais). 

Período DSP/RT DAS/RT DPS/RT DS/RT DE/RT DCU/RT DH/RT DSA/RT 

2008 7,98 3,86 11,49 15,08 14,95 0,41 1,90 0,47 

2009 7,52 2,81 12,15 13,19 12,81 0,34 0,18 0,00 

2010 7,27 2,97 12,93 13,89 14,90 0,41 0,85 0,19 

2011 7,90 2,11 11,66 13,39 14,87 0,70 0,67 0,09 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2008/2011. 

 

Tabela 22- Despesas por função como proporção das receitas totais potiguares, a partir do BO 

2008/2011 (em percentuais). 

Período DSP/RT DAS/RT DPS/RT DS/RT DE/RT DCU/RT DH/RT DSA/RT 

2008 8,29 2,70 13,93 15,03 15,09 0,43 0,73 0,00 

2009 8,85 3,31 14,28 15,51 15,07 0,39 0,21 0,00 

2010 8,21 2,41 13,14 13,67 15,42 0,26 0,22 0,00 

2011 8,74 1,79 13,46 15,04 15,99 0,37 0,13 0,12 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2008/2011. 

 

Assim, os resultados antes apontados, sem dúvida, descrevem sobressaltos latentes, 

isto é, a parcela orçamentária programática do consumo social reduz em ambas as metades do 

quadriênio considerado, cuja razão, contundentemente, decorre das turbulências econômicas 

internacionais, as quais persistem desde o ano de 2008 e se estendem até o final do período 

estudado. 

Com efeito, os traços previamente enfatizados, a rigor, não alteram a essência 

antagônica já anunciada pelo método dialético, quer dizer, a dotação de orçamento 

evidenciada reflete que grande parcela da acumulação capitalista potiguar procede da 

diminuição no custo da força de trabalho, combinando o conceito de O`Connor (1977) e a 

percepção de Poulantzas (1980), em que o consumo social pode convergir como uma política 

capaz de atenuar eventuais conflitos na sociedade do RN, oportunizando a construção da 

análise nos precedentes termos. 

Some-se a isso, necessariamente, a compreensão institucional de Salvador (2008), ou 

seja, o autor examina o orçamento da seguridade social composto pelas rubricas da assistência 
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e previdência sociais e saúde, conforme descrito na LDO de cada ano observado, cujas 

evidências revelam uma previsão em torno de30% das despesas programadas com tal 

prerrogativa no RN, grafando haver pertinência do anunciado na literatura aqui considerada. 

Já a estimativa de gastos com educação e cultura, na condição de direitos sociais na 

perspectiva de Fagnani (2005), ou mesmo esforços por aumentar a produtividade da força de 

trabalho na consideração de Offe (1990), via de regra, assume um caráter de ponto central à 

acumulação do capital, ainda que se enquadre no contexto das políticas sociais, o fato é que os 

trabalhadores são formados tecnicamente para exercerem funções passíveis de geração de 

ganhos capitalistas, conservando a coerência dialética presente na literatura e vislumbrada até 

então na tese. 

Afinal, as chamadas despesas sociais, programaticamente, exibem os seguintes valores 

de 2008 a 2011: 11,84%, 10,33%, 10,24% e 10,01%. Logo, o desempenho orçamentário 

vinculado à assistência social e segurança pública, a rigor, assevera que a força de trabalho 

perde relativamente no quadriênio espaço no orçamento estadual, cuja razão, mais factível, 

corresponde às consequências da crise, tendo em vista, necessariamente, a conservação 

antagônica classista dialeticamente admitida. 

Seguindo esse processo de análise, o qual admite os resultados presentes na Tabela 22, 

é cabível ressaltar os gastos registrados na execução orçamentária potiguar, cujos dispêndios 

com previdência social, saúde, educação, cultura, habitação e saneamento componentes do 

consumo social, na leitura de O`Connor (1977) e Afonso e Souza (1977), claramente, revelam 

as seguintes cifras agregadas de 2008 a 2011, respectivamente: 45,21%, 45,46%, 42,71% e 

45,11%. 

Assim, as evidências anteriores, sem dúvida, trazem um bastante residual incremento 

no consumo social decorrente da execução orçamentária, comparativamente ao previsto na 

LOA, a explicação a tal fato, na verdade, procede das instabilidades econômicas 

internacionais, com base nos estudos de Gomes (2009) e Ferreira e Silva (2016), contudo, a 

manutenção das relações sociais aqui grafadas permanecem. 

A assertiva precedente, flagrantemente, ao conservar a estrutura antagônica social 

constante no orçamento potiguar, mostra que os traços vinculados à classe dominante 

expressos nos direitos sociais prevalecem, assinalando, adicionalmente, o contexto da 

seguridade social pouco inferior ao registrado na Lei Orçamentária Anual, convergindo ao 

discutido até então na pesquisa, segundo elementos apresentados por Salvador (2008). 

Assim, as impressões orçamentárias descritas nos estudos de Andrade (1986), 

Giambiagi (1996), Kohama (1999) e Carvalho (2008), do ponto de vista keynesiano, 
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encontram sistematicamente perdas de participação relativa diante da RT, no tocante aos 

gastos ligados ao consumo social durante a execução do orçamento, mostrando certa sintonia 

com o patamar de juros mais altos em meados de 2009 e se estendendo a 2011, convergindo 

com o apresentado no Gráfico 4. 

Brunhoff (1985) e Soares (1995), na verdade, apontam claras influências do capital na 

orientação da política social, quer dizer, a classe dominada está sujeita às decisões 

capitalistas, a exemplo da moeda, conforme identificam Silva et al. (2013),conferindo à razão 

pela qual gastos sociais caminham em trajetória inversa das taxas de juros, cuja solução do 

problema Keynes (1985) assevera ser via controle de capitais financeiros para evitar as 

instabilidades influenciadoras econômicas que repercutem socialmente. 

Some-se a esses aspectos, fundamentalmente, a análise das rubricas de educação, 

cultura, habitação e saneamento, as quais entendidas como direitos na leitura de Fagnani 

(2005), mostram pouca relevância diante das receitas totais potiguares, excetuando-se os 

gastos ligados ao terreno educacional, que é significativo no período, haja vista, na realidade, 

o tratamento de um item capaz de propiciar a acumulação do capital pela ampliação da 

produtividade da força de trabalho, segundo Offe (1990). 

De fato, Oliveira (1988) atesta ser o menor custo capitalista, nos termos de Kalecki 

(1987), proveniente da produtividade da força de trabalho essencial para a apropriação de 

mais-valia (relativa), especialmente em torno do fundo público, isto é, os detentores do capital 

assim se reproduzem ampliadamente, tendo no Estado seu colaborador, tão somente, o bloco 

que estiver no exercício do poder, o qual se inclina a beneficiar mais contundentemente a 

fração que é participante. 

Em suma, os gastos com despesas sociais constantes na Tabela 22
78

, em que o binômio 

assistência social e segurança pública trazem suas participações relativas diante da RT, 

necessariamente, os seguintes valores são alcançados de 2008 a 2011, em termos agregados: 

10,99%, 12,16%, 10,62% e 10,53%. De fato, com exceção do sobressalto em 2009 e a 

consequente redução na arrecadação estadual procedente da crise financeira no ano de 2008, é 

factível admitir a mesma estrutura orçamentária na execução ao vislumbrado na programação, 

demonstrando a clara diferenciação de classe reproduzida no orçamento do RN devido às 

proporções orçamentárias antes exibidas quanto ao capital e despesas sociais. 

 

                                                           
78

Uma ressalva é que o exame das rubricas ligadas às políticas sociais, a rigor, excedem ao número das aqui 

selecionadas, todavia, a escolha dessas representam o esperado na tese e, flagrantemente, exibem valores 

expressivos dentro da discussão empreendida nestas páginas. 
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Tabela 23 - Taxa de crescimento das despesas correntes e de capital potiguares, a partir do BO 

2008/2011 (em percentuais). 

Período DP DJ ODC DI DIF DAD 

2009/2008 11,43 -1,97 8,98 65,37 16,90 18,97 

2010/2009 10,74 10,17 8,86 -0,20 -14,40 -10,49 

2011/2010 15,34 11,35 5,32 -42,19 29,67 32,58 

Média 12,50 6,52 7,72 7,66 10,73 13,69 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2008/2011. 

 

Tabela 24- Taxa de crescimento das despesas por função potiguares, a partir do BO 2008/2011 (em 

percentuais). 

Período DSP DAS DPS DS DE DCU DH DSA 

2009/2008 15,38 32,37 10,79 11,56 7,93 -1,13 -68,33 0,00 

2010/2009 6,53 -16,32 5,63 1,16 17,52 -23,48 19,44 0,00 

2011/2010 12,71 -21,20 8,41 16,43 9,70 47,07 -40,39 0,00 

Média 11,54 -1,72 8,28 9,71 11,71 7,49 -29,76 0,00 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2008/2011. 

 

De posse das evidências constantes na Tabela 23, nota-se que as despesas 

correntemente realizadas revelam uma tendência de crescimento no período das rubricas em 

geral, cujas especificidades tratam dos gastos com pessoal em aumentarem mais que os 

demais, garantindo um ritmo de absorção da força de trabalho no interior do aparelho estatal e 

assegurando a política de emprego, na compreensão de Brunhoff (1985), que é relativizada 

por Offe (1990). 

Já os dispêndios com juros e a ODC, por seu turno, semelhantemente se elevam em 

uma velocidade inferior à conta antes enfatizada, tendo como destaque a cifra negativa da DJ, 

de maneira que o RN reduz o pagamento da dívida devido, pelo menos em parte, ao choque 

financeiro de 2008 que repercute no ano seguinte,segundo referências extraídas de Gomes 

(2009), Silva et al. (2012 b) e Ferreira e Silva (2016). 

De fato, uma ressalva crucial corresponde ao perfil da política social, já que se assume 

como perspectiva conceitual na tese, a ideia de periferia de Prebisch (2000), de modo que a 

participação do governo estadual é fundamental para corrigir uma falha de mercado, nos 

termos de Giambiagi e Alem (2001), recorrente no Rio Grande do Norte, a saber: o 

desemprego. 
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Gráfico 6 – Taxa de crescimento do ICMS e FPE, no RN, 2008/2011. 

 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2008/2011. 

 

O comentário anterior, sem dúvida, torna mais robusto o argumento aqui sustentado, 

quer dizer, um estado economicamente pouco dinâmico carece da realização de gastos 

públicos, especialmente os sociais, para garantir melhores condições de vida da população, 

ainda que haja um favorecimento latente direcionado ao capital, na perspectiva de Soares 

(1995), Codato (2008) e Salvador (2008). 

 Os autores supracitados, na verdade, permitem a construção de um exame no qual a 

taxa de crescimento média da DP descreve, com razoável fidelidade, a tentativa da gestão 

potiguar em gerar emprego e renda, em tempos de aprofundamento das condições econômicas 

e sociais, geralmente adversas à classe dominada no capitalismo, mas, reforçada pela crise de 

2008. 

 Incrementalmente a esses aspectos, as despesas de capital, precisamente, revelam 

bastante oscilação no quadriênio, cuja razão parece ser decorrente da própria instabilidade dos 

anos observados, pois o ente estadual, limitado em termos de realização de políticas públicas, 

não consegue manter um padrão de investimentos em favor dos capitalistas pela capacidade 

de efetivação de políticas produtivas na leitura de Offe (1975), ou mesmo a ideia de 

investimento social nos termos de O`Connor (1977), haja vista, flagrantemente, ser o RN um 

ente subnacional e, portanto, pouco pujante economicamente. 

 Outro ponto importante, por sua vez, diz respeito a prioridade tendencial de dotação 

orçamentária norte-rio-grandense, isto é, os gastos correntes assumem a centralidade nas 

decisões governamentais potiguares, cujo elemento comprobatório são os resultados 

alcançados tanto na LOA quanto no BO, ao longo dos períodos analisados até então na tese, a 
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saber: 2004/2007 e 2008/2011. O significado a tal contexto, de maneira bastante factível, 

decorre da diminuta possibilidade de arrecadação estadual. 

 Afinal de contas, a Tabela 24 e o Gráfico 6explicitam alguns aspectos da execução 

orçamentária estadual, em que as rubricas de arrecadação ICMS e FPE, respectivamente, 

revelam trajetórias significativamente distintas, cuja primeira demonstra tendência de 

aumento maior que a segunda, permitindo admitir um par de afirmações: representativa 

autonomia relativa e queda no grau de dependência. 

 Poulantzas (1977), aplicado teoricamente por Carnoy (1988),possibilita atestar que o 

Rio Grande do Norte, sem dúvida, reúne condições fiscais relativamente mais autônomas e, 

consequentemente, possui a capacidade de realizar gastos beneficiadores do capital, 

independentemente da União (pelo menos em parte), cuja comprovação ocorre com a redução 

da dependência dos repasses, mesmo em tempos de crise financeira. 

 Em acréscimo ao antes exposto, Silva Filho et al. (2011) e Silva et al. (2012 b) 

mostram que os entes federativos municipais no Brasil são flagrantemente dependentes de 

transferências do Governo Federal, de modo que os resultados do quadriênio permitem 

assumir uma menor influência dos repasses na composição orçamentária estadual potiguar, 

repercutindo na aceitação de mais liberdade decisória dos gestores, especialmente pela 

instabilidade esclarecedora de inflexões maiores do FPE comparativamente ao ICMS, de 

acordo com a descrição presente no Gráfico 6. 

 No tocante aos dispêndios com o consumo e despesas sociais, a DSP apresenta mais 

representativa taxa de crescimento, seguida pela DS e DPS, em termos médios, reservando à 

DAS uma variabilidade negativa no período. O significado analítico, na verdade, trata de uma 

priorização nos gastos ligados ao combate da criminalidade, a conservação de determinados 

patamares de dispêndios de saúde e previdência social, cuja assistência oscila 

compativelmente ao cenário econômico. 

 Ressalte-se, no entanto, que o quarteto de anos é marcado por flagrante instabilidade 

sistêmica, de acordo com Gomes (2009) e Ferreira e Silva (2016), de maneira que as políticas 

de emprego, nos termos de Brunhoff (1985), devem assumir a centralidade decisória, porém, 

o FPE não aumenta tão significativamente, acarretando para o RN, em que mesmo ostentando 

uma maior autonomia relativa, não consegue financiar apenas via ICMS, os gastos sociais 

enfatizados. 

 Embora a análise anterior seja factível, torna-se relevante admitir que as políticas de 

beneficiamento da força de trabalho subsidiárias daquelas vinculadas à acumulação, na leitura 

de Oliveira (1988) são observadas, pois a inegável crise financeira, mesmo repercutindo nas 
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políticas sociais, não as inibem de efetivação na sociedade potiguar, cumprindo sua função de 

garantidora da chamada harmonia social, a partir de Poulantzas (1980), assegurando uma 

representativa dotação orçamentária na percepção de O`Connor (1977). 

 Já no que diz respeito às demais políticas sociais, nota-se que a educação tem 

crescimento médio superior ao registrado com saúde, entretanto, os dispêndios ligados à 

cultura, habitação expressam forte oscilação, inclusive tendo encolhimento nos gastos desse 

par de rubricas. Logo, as despesas de saneamento mostram nula a expansão da enfatizada 

conta, pois não há gastos contabilizados nos anos estudados, tornando o esses 

desconsiderados no exame da execução. 

 Finalmente, o transcurso deste capítulo revelou uma sequência do apresentado 

anteriormente na tese, admitindo o fator externo crise financeira de 2008, a qual trouxe 

repercussões incontestáveis nas condições orçamentárias potiguares, tanto na programação 

quanto na execução, conservando, porém, as características de identidade capitalistas, tendo 

no método dialético o mecanismo metodológico capaz de capturar tal aspecto. 

 Assim, as evidências aqui presentes foram ao longo dessas páginas desenhadas, cuja 

preocupação postada no capítulo seguinte da pesquisa, necessariamente, deve completar o 

caminho orientado pelos objetivos do estudo, firmando procedimentos semelhantes para os 

anos do PPA de 2012 a 2015, mantendo estrutura equivalente ao constante no capítulo que 

agora se finaliza. 
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6. NOTAS SOBRE AS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POTIGUARES: UMA 

ANÁLISE COMPREENDIDA NO CICLO DO PPA 2012/2015. 

 

O capítulo que se inicia, sem dúvida, almeja apresentar evidências complementares 

àquelas já amplamente discutidas previamente na tese, de modo que é intenção do estudo 

repetir os mesmos procedimentos antes adotados, seguindo a sequência metodológica aqui 

assumida, notadamente pelo esperado no objetivo descrito na introdução do trabalho, o qual 

prever um terceiro ciclo do Plano Plurianual demarcado de 2012 a 2015. 

 De fato, o período exprime elementos interessantes e que podem repercutir 

contundentemente no terreno orçamentário, no tocante às dotações em torno das rubricas 

examinadas até então na pesquisa, partindo dos aspectos exaustivamente apontados ao longo 

destas páginas, a saber: instabilidades econômicas refletidas na política monetária, influências 

federativas pelo relacionamento fiscal da União e o estado do RN particularmente, etc. 

 Logo, este capítulo reúne um trio de seções, tendo na primeira, a finalidade de 

considerar a discussão do PPA 2012/2015; a seguir, é pretensão explicitar as orientações 

normativas decorrentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, anualmente institucionalizadas no 

RN no quadriênio enfatizado; reservando ao último item, a análise dos resultados 

provenientes, inicialmente do exame comportamental das taxas de juros básicas do Brasil, 

bem como da comparação dos orçamentos programático via Lei Orçamentária Anual e sua 

execução contabilizada no Balanço Orçamentário, atendendo as expectativas constantes na 

pesquisa. 

 

6.1. O Plano Plurianual 2012/2015: um exame sumário. 

 

Esta seção tem o objetivo de expressar, ainda que sinteticamente, os principais pontos 

relativos ao Plano Plurianual do quadriênio 2012/2015, em que se pretende observar o 

ambiente institucional orientador da LDO e LOA existentes no período, na tentativa de 

evidenciar traços característicos das disposições normativas que se assentam o orçamento 

programático e a consequente execução no estado do RN. 

Inicialmente, torna-se cabível salientar que o PPA do quarteto de anos enfatizado no 

Rio Grande do Norte, na verdade, preocupa-se em apontar a necessidade do fomento ao 

desenvolvimento estadual, tendo como parâmetros essenciais o equilíbrio fiscal e a inclusão 

social (binômio amplamente discutido e vinculado ao estudo), procurando alcançar essa 

finalidade, admitindo a conjuntura tanto interna quanto externa ao Brasil. 
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O documento em exame, particularmente, evoca como cenário internacional um par de 

situações, de um lado o terreno do crescimento econômico pautado nas exportações de bens e 

serviços, fato esse sustentado pela demanda chinesa durante os primeiros anos do século XXI, 

de outro a instabilidade financeira iniciada a partir de 2008 através da grave crise financeira 

internacional, segundo atributos de Medeiros e Serrano (2001) e Gomes (2009). 

Claramente, o instrumento institucional de 2012/2015 prever quanto ao ambiente 

global significativas repercussões da crise financeira antes mencionada, a qual gera 

influências no ritmo da atividade econômica mundialmente, não sendo diferente no Brasil, 

especialmente pela condição de periferia ostentada no país, cuja tendência de aumento nas 

restrições para a economia e, consequentemente, a sociedade é factível. 

Some-se a isso, o quadro nacional, o qual é interpretado como promissor nos anos 

demarcados no PPA em discussão, cujas perspectivas favoráveis se sustentam em níveis 

inflacionários que gravitam em torno da meta estabelecida pelo Banco Central, fundamentos 

fiscais sólidos e conservados nos patamares adequados, ritmo de crescimento plausível 

mesmo no contexto de crise. 

Assim, o documento atesta haver um tripé capaz de alicerçar os argumentos descritos e 

aqui destacados, cujo consumo interno, a pauta de exportações intensiva em itens com baixa 

elasticidade renda demandados por países em pleno ritmo de crescimento como a China, além 

do binômio investimentos públicos e privados, desenham pontos de suma importância ao 

instrumento em evidência. 

Tais prerrogativas contribuem contundentemente na conservação do crescimento da 

economia brasileira, ainda que em meio ao ambiente de crise sistêmica mundialmente 

existente, conferindo ao documento em análise, uma expectativa tão plausível. No entanto, há 

a aceitação de um padrão de gastos elevado e, por conseguinte, a necessidade do alcance de 

níveis de desenvolvimento sem desequilíbrio fiscal, segundo elementos observados nos 

estudos de Lopreato (2014), Nassif (2015) e Ferreira e Silva (2016), a rigor, retratam a busca 

por alcançar os mencionados aspectos. 

Essas afirmações, na verdade, tão somente, apontam que o cenário econômico 

desenhado no enfatizado instrumento institucional aparenta consistência, permitindo ao 

governo Rosalba Ciarlini, via de regra, construir o orçamento potiguar sustentado em 

semelhantes bases, tendo como traços convergentes na literatura, trabalhos como os de Araújo 

(2006), Hermann (2006) e Carvalho (2008), os quais demonstram ter na interpretação 

keynesiana, a pertinência dessa relação postada no quadriênio, em termos de ambiente 

macroeconômico do Brasil. 
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Nesse sentido, alcança-se a região Nordeste em que se encere o RN, a qual tem por 

característica uma diferenciação bastante significativa, uma parte moderna e passível de 

integração ao centros mais dinâmicos do país e até mesmo do mundo, bem como áreas 

fortemente pobres, aspectos já visualizados nos estudos de Araújo (2000), Postali e Rocha 

(2001), Silva Filho et al. (2011) e Figueiredo et al. (2012). 

Ressalte-se, entretanto, que há uma dupla de pontos importantes a ser considerada, isto 

é, os investimentos públicos e privados além das transferências governamentais aos atores 

menos contemplados, de modo que a região prever maior progresso sustentado nos setores do 

turismo e agropecuário, cujo caráter fundamental perpassa pela participação do governo 

estadual em criar mecanismos fomentadores desse processo, a exemplo dos gastos com 

infraestrutura e isenções fiscais ao capital, demonstrando traços de Estado capitalista, a partir 

da aplicação analítica de Poulantzas (1980), Kalecki (1987) e Mascaro (2013). 

Afinal, o Plano Plurianual alude ao RN, estado que apresenta características bastante 

convergentes com o Nordeste, cujo destaque principal decorre da demonstração de avanços 

econômicos e sociais na primeira década do século XXI, mantendo nuances ainda 

preocupantes em superar atrasos infraestruturais e oferta de serviços mais adequados à 

população. 

De fato, Werneck (2005) e Silva et al. (2012 a) permitem identificar em áreas 

semelhantes ao Rio Grande do Norte, condições sociais desafiadoras, notadamente pela 

vulnerabilidade social de parcela representativa do contingente populacional, claramente 

demandante de serviços de saúde e educação, por exemplo, além da geração de emprego e 

renda, segundo expressa em parte a teoria descrita no estudo de Brunhoff (1985). 

De maneira mais específica, o PPA do quadriênio em discussão, claramente, admite 

alguns elementos fundamentais na condição de entraves ao desenvolvimento sócio 

econômico, ou seja, a deficiência na oferta de saúde, educação, segurança pública, aspectos 

dentro de um contexto espacialmente heterogênio, revela a flagrante necessidade de avançar 

do ponto de vista da gestão o estadual, com base em Lipietz (1988) e Araújo (2000). 

Uma vez desenhado o panorama em que se encere o RN, o qual explicita o quadro 

internacional, a realidade do país, região nordestina e o próprio estado, é factível a partir de 

agora, examinar os principais aspectos propostos no PPA 2012/2015 aderentes ao trabalho, 

admitindo os traços de política social mais importantes ventilados no documento, 

complementando o percurso analítico compreendido nesta tese, especialmente o capítulo aqui 

postado. 
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Assim, o terreno do desenvolvimento norte-rio-grandense, particularmente, demonstra 

contornos de importantes potencialidades endógenas ao estado para propiciar tendências ao 

crescimento econômico, em outras palavras, o documento aqui considerado explicita 

características de fortalecimento do processo de valorização do capital, na leitura de Oliveira 

(1988), cujas marcas se encontram nas prerrogativas do setor de serviços (em uma perspectiva 

mais ampla), turismo, além do capital agropecuário e extrativo, mostrando o caráter não 

industrial capitalista potiguar. 

Nesse sentido, a compreensão de política social de Poulantzas (1980), sem dúvida, 

tende a se acomodar categoricamente ao descrito no PPA 2012/2015, cuja razão flagrante 

perpassa pela inclusão, de modo que medidas para retirar elevado contingente populacional da 

extrema pobreza, garantia de melhores condições de vida pela oferta de saúde e educação 

minimamente dignas e uma mais equânime distribuição das riquezas é o discurso do 

instrumento institucional aqui enfatizado. 

De forma mais clara, as referências anteriores destacam propostas de redução das 

desigualdades sociais, cuja institucionalização presente no planejamento quadrienal potiguar, 

sem dúvida, tem a finalidade de fornecer maior credibilidade ao discurso estadual na chamada 

superação dos desafios econômicos e sociais, fato amplamente previsto na literatura, a 

exemplo dos trabalhos de Conceição (2002), Afonso (2003) e Fagnani (2005). 

 

Defendo que a legitimidade não é uma qualidade relacional entre sujeitos sociais 

vivendo sob a tensão de desigualdades, que cumpriria o papel de assegurar medidas 

corretivas concretas para tais situações. A legitimidade de política tem como 

fundamento (além da adesão dos subordinados sem recurso à coerção) o 

estabelecimento de regras ou procedimentos que regulem as disputas acerca da 

apropriação privada da acumulação econômica na sociedade e da distribuição de 

riqueza. (NEDER, 1988, p. 17). 

 

O argumento anterior, necessariamente, permite atestar que há regras socialmente 

aceitas para a apropriação e distribuição das riquezas, de maneira que as políticas sociais 

assumem um papel relevante, sendo incluídas em um planejamento aos moldes do 

apresentado, sumariamente seus pontos principais convergentes à pesquisa, mostrando mais a 

frente os contornos indispensáveis ao pretendido na tese. 

Saliente-se, entretanto, que um aspecto relevante bastante ressaltado no Plano 

Plurianual, dentre os mais significativos, corresponde ao campo da educação, o qual assume 

um par de atributos conceitualmente opostos, de um lado referente ao contexto da formação 

da força de trabalho capaz de gerar mais-valia para os capitalistas, por outro lado, assiste-se o 

desenvolvimento de uma política de educação como inclusiva, tendo nas instituições de 
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ensino superior as mais representativas expressões do binômio contraditório, fato 

insistentemente previsto no PPA (OFFE, 1990; SOARES, 1995). 

Some-se a tais prerrogativas, por sua vez, o trio de eixos orientadores do Plano 

Plurianual 2012/2015, em que o combate a pobreza, o desenvolvimento integrado e 

sustentável e a gestão para o alcance de resultados em torno da administração do Rio Grande 

do Norte, necessariamente, formam um conjunto de elementos relevantes expressos no 

documento, conforme evidências constantes no trabalho de Brunhoff (1985)
79

. 

Em primeiro lugar, a ideia de gestão para que se atinja resultados, na verdade, 

perpassa pela construção de metas capazes de gerar parâmetros passíveis de avaliação, na 

tentativa de observar a eficiência das políticas realizadas, conservando a transparência e a 

adequada utilização dos recursos públicos cuja referência institucional trata da Lei de 

Responsabilidade Fiscal,. 

Em segundo lugar, nota-se o eixo do desenvolvimento integrado e sustentável, o qual 

se relaciona com a reunião de esforços estaduais para fomentar investimentos infraestruturais, 

dentro de uma dinâmica responsável ambientalmente. Logo, setores como os transportes e 

energia, por seu turno, remontam maiores tendências estratégicas na participação 

governamental, criando condições de haver um desenvolvimento capaz de produzir 

permanentemente tais efeitos. 

Em terceiro lugar, convergindo ao objetivo desta tese, observa-se uma preocupação 

mais flagrante quanto ao combate à pobreza, cuja estratégia do PPA, sem dúvida, é criar 

mecanismos de geração de emprego e renda, além de ofertar serviços públicos básicos, na 

perspectiva da inclusão social, garantindo direitos e fornecendo recursos aos menos 

contemplados socialmente, através das transferências, a exemplo do Bolsa Família, que é um 

programa da União. 

De maneira mais específica, Brunhoff (1985), Fagnani (2005) e Souza (2012) 

fornecem subsídios relevantes à análise do PPA, o qual apresenta na perspectiva do combate à 

pobreza o programa ―RN sem miséria‖, consistindo em gerar sinergias capazes de amenizar 

tal entrave social, ofertando serviços através das ações governamentais com maior ênfase na 

qualidade, a exemplo da saúde, educação, cultura, inclusão digital, esporte e lazer, segurança 

pública, habitação, saneamento básico, etc. 
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Para tanto, Araújo (2006) e Carvalho (2008), via de regra, permitem compreender a 

tônica contida no documento, em que as políticas públicas perpassam pela tentativa de 

desenvolver localmente o estado, incluindo os mais pobres, ampliando o horizonte de 

qualificação da força de trabalho por meio da combinação repasse do Bolsa Família e 

frequência de estudantes na faixa do ensino médio, caracterizando,pelo menos aparentemente, 

um esforço estratégico no planejamento potiguar na redução das desigualdades sociais e 

regionais dentro do próprio Rio Grande do Norte. 

Incrementalmente a tais nuances, o Plano Plurianual explicita alguns Macro-objetivos, 

os quais orientam as ações do governo estadual, cujos pontos firmam-se na promoção de 

medidas capazes de conceber maior tendência à qualificação da força de trabalho, criação de 

inovações pelos centros de geração de ciência e tecnologia potiguares e a consideração de 

prerrogativas do terreno cultural
80

. 

Além disso, a saúde pautada em incentivo a prática de esportes e uma vida mais 

saudável (saúde preventiva), esforços por criar uma base econômica mais consistente ao 

contexto nacional mais moderna, um modelo de gestão democrática e transparente, bem como 

a tentativa de fornecer infraestrutura em termos de logística para que haja possibilidades do 

desenvolvimento do capital, são tais as prerrogativas descritas no instrumento aqui 

examinado. 

Os elementos enfatizados como Macro-objetivos no PPA 2012/2015, na verdade, 

possibilitam aferir, ao menos em parte, que o estado do RN pretende combater a 

vulnerabilidade social convergente com Nicos Poulantzas em seu pensamento, o qual é 

adequadamente descrito nos estudos de Codato (2008) e Neves e Pronko (2010), em que o a 

política voltada para os menos contemplados, necessariamente, serve para inibir conflitos e o 

que se assiste no documento, pelo menos parcialmente, corresponde a essas constatações. 

Diante do exposto, um aspecto relevante que salta aos olhos, sem dúvida, é referente 

às finanças públicas, as quais sustentam a necessidade da preservação do binômio equilíbrio 

eficiência, cujo cenário de ajuste fiscal vem ganhando corpo desde o surgimento da LRF e 

amplia seu horizonte de preocupação após a grave crise de 2008, segundo traços suscitados 

por Gomes (2009) e Gobetti (2015 a; 2015 b). 

Some-se a isso, por seu turno, o caráter estratégico presente no Plano Plurianual do 

período, quer dizer, a ênfase na prudência da gestão das contas potiguares, na verdade, evoca 
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o estabelecimento do sistema de parcerias público e privado, de maneira que durante o 

quadriênio, o advento de um representativo investimento em torno do aeroporto de São 

Gonçalo, o qual vem sendo amplamente criticado por seguimentos da sociedade potiguar, 

notadamente pela participação norte-rio-grandense na copa do mundo, apontando, ao menos 

aparentemente, o considerado perfil desenvolvimentista. 

Afinal, os contornos descritos no PPA quanto aos investimentos, na perspectiva 

estadual dos Macro-objetivos, tendencialmente, convergem ao beneficiamento do capital, 

ainda mais contundente comparativamente aos ciclos (2004/2007 e 2008/2011) anteriormente 

já discutidos, cuja razão da afirmação, na realidade, trata da consideração do empreendimento 

enfatizado e de um conjunto de oportunidades ventiladas no instrumento, reunindo uma 

propensão mais flagrante em investir através da instância governamental do RN, aludindo ao 

conceito de Investimento social de O`Connor (1977) para interpretar tais nuances. 

Assim, a constatação prévia explicita haver diferenças de postura no planejamento 

estadual, revelando, por sua vez, uma contradição interessante consistente com um ente 

federativo mais propenso em realizar gastos com perfil desenvolvimentista mesmo no 

contexto da crise aludida na tese em curso. A alternativa para garantir crescimento econômico 

sem desequilíbrios fiscais capazes de infringir a LRF perpassa pelo corte nos dispêndios 

correntes e elevar os vinculados aos investimentos
81

. 

Após essas referências, encaminhando-se ao final da seção, é factível tecer alguns 

comentários sobre as rubricas enfatizadas no documento, em que se encontram no contexto 

dos chamados consumo e despesas sociais, conceitos centrais ao estudo e desenvolvidos por 

O`Connor (1977) e aplicados por Afonso e Souza (1977), cuja pretensão parte da tentativa de 

mencionar tais preocupações na perspectiva institucional do instrumento em análise. 

De fato, os itens com saúde e segurança públicas, sem dúvida, assumem um caráter de 

importância mais flagrante em torno das políticas voltadas aos menos contemplados, as quais 

se vinculam ao consumo e despesas sociais, enfaticamente na proposição dos autores 

mencionados, mostrando que as demandas da população versam em maior grau nas citadas 

rubricas, segundo traços apontados nos trabalhos de Fagnani (2005) e Silva et al. (2012 a), 

evidenciando,no tocante à interpretação proveniente desses exames, a crucial presença dos 

enfatizados gastos no instrumento institucional aqui ressaltado. 

Acrescente-se a isso, via de regra, as políticas de assistência e previdência, 

respectivamente ligadas às despesas e consumo sociais, como de relevância menor 
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comparativamente ao previsto com o par de itens supracitados, de maneira que um 

esclarecimento factual trata da condução do Bolsa Família na condição de um gasto de 

assistência social proveniente da União, ficando o RN como auxiliar nesse processo, além de 

uma ênfase inferior quanto à previdência, caracterizando o desenho do Plano Plurianual em 

garantir direitos mais emergentes pela baixa qualidade da saúde e altos índices da 

criminalidade. 

Destacam-se, por sua vez, no documento as rubricas de educação, cultura, habitação e 

saneamento, respectivamente, em que tais aspectos de política social apresentam maior vigor 

em torno do primeiro elemento mencionado, pois o significado excede o terreno da força de 

trabalho e repousa sobre os interesses do capital (já enfatizado no item), cuja presença 

insistente no documento permite admitir a centralidade da política, em uma perspectiva 

dialética, de acordo com Offe (1990). 

Claramente, a cultura, habitação e saneamento, situam-se, marginalmente e em termos 

de política social (ainda assim presentes na esfera da acumulação) no Rio Grande do Norte, 

em que a descrição no Plano Plurianual é flagrantemente reduzida, já que o trio saúde, 

segurança públicas e educação aparentam maior apelo político, apoiado na leitura de Offe 

(1984). Essa explicitação possibilita compreender a seletividade estrutural do referido tipo de 

ação em torno da sociedade norte-rio-grandense, demonstrando o perfil do documento e sua 

pertinência para esta tese. 

Finalmente, o percurso realizado na seção trouxe a discussão dos elementos mais 

importantes do Plano Plurianual 2012/2015, revelando traços considerados de maior 

preocupação desenvolvimentista mesmo em tempos de crise, conservando, em boa medida, as 

políticas enfatizadas nos ciclos anteriores já examinados na pesquisa. 

A seguir, a rigor, o trabalho expressa a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a 

cada ano, enquadrando o período 2012/2015, na tentativa de trazer a estrutura institucional do 

quadriênio para a concepção dos orçamentos programático e a execução mais a frente neste 

capítulo. 

 

6.2. A Lei de Diretrizes Orçamentárias Potiguar 2012/2015: algumas considerações 

normativas. 

 

A seção em curso, particularmente, procura desenvolver contornos analíticos acerca da 

LDO do RN, mais precisamente, entre 2012 a 2015, cuja preocupação é mostrar os traços 

institucionais presentes na legislação durante o quadriênio discutido no atual capítulo, na 
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tentativa de articular as previsões examinadas no Plano Plurianual do período e as evidências 

constantes na LOA e BO paralelamente postados no quarteto de anos observados. 

Ressalte-se, por seu turno, que este item se propõe a realizar uma contextualização 

geral e, igualmente sumária, do ponto de vista institucional, esmiuçando diversos trechos da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias durante o quarteto de anos em exame, na tentativa de 

compatibilizar os dispostos no PPA 2012/2015 diante da Lei Orçamentária Anual e o Balanço 

Orçamentário, sem a necessidade de repetir, invariavelmente, o mesmo estabelecimento 

normativo entre as diferentes regulamentações de idêntica natureza, com exceção de realces 

relevantes ao estudo. 

Assim, os recursos destinados ao financiamento dos membros do aparelho estatal, nos 

termos de Poulantzas (1980), encontram-se delimitados na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

em 2012, mais precisamente no Art. IV, cujas prerrogativas de custeio e investimento por 

órgão devem ser restringidas nas cifras disponíveis, deduzidas as despesas obrigatórias das 

diversas categorias administradas pelo governo potiguar. 

Destaca-se, por seu turno, o Art. IX da LDO em discussão, em que a alteração das 

dotações orçamentárias pela emissão de crédito suplementar, essencialmente, não deve 

exceder os limites programáticos estabelecidos na LOA do mesmo ano. Entretanto, o 

Parágrafo Único prever tal possibilidade de modificação, mantendo o traço original na 

elaboração orçamentária, convergindo com evidências de Andrade (1986), Kohama (1999), 

Rezende (2001) e Araújo (2006)
82

 

Acrescente-se, na verdade, o fato de que o recolhimento tributário dos vários membros 

do aparelho de Estado no RN, via de regra, pode financiar a realização de investimentos 

posteriormente ao financiamento do custeio de cada integrante, segundo admite o Art. XI. No 

mesmo contexto, o Art. XII adverte aos órgãos potiguares que a programação financeira 

quanto ao pagamento de juros e encargos da dívida, bem como da amortização do principal, 

além das demais despesas obrigatórias, fazem parte de um conjunto de prioridades do estado 

no âmbito institucional, requerendo o pleno cumprimento das normas previstas na LDO e 

subsidiadas nos estudos de Giambiagi (1996), Giuberti (2005) e Afonso et al. (2006). 

Um par de aspectos vinculados às despesas financeiras é não desprezível, ou seja, o 

Art. XVIII assume que as operações de crédito do governo potiguar não pode exceder ao 

limite da Despesa de Capital. Além disso, o Art. XIX reconhece ser através das operações de 
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crédito autorizadas pela Assembleia Legislativa
83

, em que os gastos de pagamento de juros e 

encargo da dívida e a amortização do principal, fundamentalmente, devem orientar a fixação 

da programação das rubricas enfatizadas. 

Some-se a isso, na realidade, uma ressalva importante, quer dizer, o Art. XX 

estabelece que os limites de elevação dos gastos de custeio devem obedecer a fixação desses 

dispêndios no ano anterior e a realização em 2010, bem como a consideração da inflação do 

período, cuja exceção são as Despesas com Pessoal e encargos sociais, ou um eventual 

rearranjo pela redução na disponibilidade de recursos, sendo um desenho da tentativa de 

ajuste fiscal potiguar, segundo traços presentes em Silva Filho e Silva (2015). 

Saliente-se, que tal prerrogativa perpassa pela LDO não apenas de 2012, mas dos 

demais anos, cuja característica de busca pelo chamado equilíbrio nas contas públicas pode ter 

influências no contexto estadual, não somente no Rio Grande do Norte, como nas várias 

unidades federativas de igual amplitude no Brasil, a exemplo de ênfases apontadas por 

Giambiagi e Alem (2001) e Rezende (2001). 

Incrementalmente a esses pontos, o Art. XXIII da LDO 2012 prever como recursos 

para a seguridade social, distribuídos pelos membros do aparelho estatal potiguar, os esforços 

de recolhimento próprio por órgão, transferências de outros entes, sejam a União ou mesmo 

empresas públicas ou mistas, na tentativa de garantir o financiamento dos serviços de saúde, 

previdência e assistência sociais componentes do orçamento da seguridade social, na leitura 

compatível de Salvador (2008). 

O autor mencionado, necessariamente, permite examinar o Art. XXV da mesma 

norma, em que essa apresenta a preocupação mais representativa de cada membro do aparelho 

de Estado do RN manifestada na folha de pessoal e encargos, mostrando haver uma 

orientação institucional para que se iniba o alargamento do gasto, estabelecendo 

procedimentos restritivos ao aumento desregrado da rubrica, a partir de subsídios trazidos nos 

estudos de Giuberti (2005) e Afonso et al. (2006). 

Um par de aspectos ainda se faz relevante na LDO 2012, os quais se encontram no 

Art. XXIX e no Art. XXXV, respectivamente, em que o primeiro ressalta que os 

investimentos do estado devem obedecer ao previsto no PPA do quadriênio; já o segundo, por 

sua vez, enfatiza através da agência oficial de fomento do Rio Grande do Norte, a tentativa de 

empreender esforços capazes de dinamizar a economia, garantir ao capital possibilidades de 
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uma reprodução ampliada (especialmente as pequenas expressões capitalistas), a oferta de 

emprego e renda, além do atendimento aos direitos sociais básicos. 

Seguindo esse percurso analítico, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 no RN 

admite que o Art. III, por sua vez, disponha sobre as metas e prioridades da administração 

potiguar, cuja prerrogativa está firmada na previsão existente no Plano Plurianual do 

quadriênio, demonstrando a compatibilidade institucional formal constante no estado objeto 

da discussão, segundo pontos descritos por North (2001), Conceição (2002), Afonso (2003), 

Gala (2003) e Azevedo e Shikita (2004). 

Nessas circunstâncias, o Art. V da legislação mencionada, na verdade, estrutura a 

concepção do orçamento norte-rio-grandense pela garantia da origem dos recursos para 

investimentos no ente, cuja procedência das receitas decorre do tesouro estadual, tendo como 

deduções prévias em termos de custeio pelos membros do aparelho estatal, as transferências 

compulsórias às demais instâncias governamentais, pagamento de pessoal e encargos sociais, 

além do financiamento do serviço da dívida, precatórios judiciais, dentre outros, dando 

mostras do desenho aqui observado. 

Destaca-se, de igual modo, o Art. XII referente às mudanças na distribuição dos 

recursos através de decretos do executivo, conservando procedimentos já explicitados nesta 

tese, do ponto de vista da não ampliação dos gastos por parte dos gestores do estado do Rio 

Grande do Norte, convergindo ao expresso na LRF quanto às restrições das despesas dos 

vários entes brasileiros. 

Ressalte-se, entretanto, o traço normativo presente na LDO 2013 e refletido no Art. 

XV, de maneira que transferências voluntárias do estado, pagamento de juros e a amortização 

do principal, bem como as contrapartidas celebradas em convênios do RN perante a outros 

agentes econômicos, necessariamente, podem ser substituídos exclusivamente pelos gastos 

com pessoal e encargos sociais, na hipótese de haver ausência de recursos ao financiamento 

desses, revelando o caráter de preocupação do governo estadual potiguar em garantir emprego 

e renda para a população, corroborando com Brunhoff (1985) em termos de política social
84

. 

Mais claramente, fica evidente, do ponto de vista institucional formal, que mesmo em 

preservando o perfil de busca pelo equilíbrio fiscal, os gestores potiguares, partindo da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias em discussão, permitem admitir uma maior inclinação 

governamental no beneficiamento da força de trabalho, ainda que resguardada no 
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funcionalismo público, mostrando um desenho que se não contrário ao capital no RN, ao 

menos dá ênfase a essa classe social. 

Assim, o Art. XXVII da regulamentação considerada, sem dúvida, possibilita que o 

orçamento da seguridade social, na leitura de Salvador (2008), firma-se nas rubricas de saúde, 

previdência e assistência sociais, tenham a garantia de seu atendimento entre os diferentes 

órgãos estaduais, assumindo como receitas ao suprimento das enfatizadas demandas em torno 

da força de trabalho potiguar, dos recursos próprios de cada membro do aparelho estatal, 

repasses da União vinculados a esses propósitos, contratos, parcerias ou convênios, mostrando 

o caráter da peça orçamentária formalmente aqui admitida. 

Já o Art. XXX, na verdade, descreve a preocupação mais robusta quanto aos limites 

institucionais aos gastos da seguridade social, tendo como referência, restrições balizadas nas 

despesas de mesma natureza no ano anterior, além das receitas esperadas para o exercício de 

2013, configurando um traço normativo de considerável ajuste nas contas públicas, 

reproduzindo esses contornos na LDO. 

Uma importante ressalva constante na norma em discussão, via de regra, apresenta a 

definição das empresas públicas ou de economia mista (a maior participação acionária 

pertence ao estado), cuja referência no Art. XXXIV trata da aderência dos investimentos ao 

PPA do período, bem como o Art. XXXV enfatiza a conservação de contornos compatíveis às 

estruturas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, demonstrando uma vinculação 

institucional e, portanto, uma característica da gestão das contas públicas relativamente 

harmônica. 

Nesse sentido, esses traços aqui identificados necessariamente, salientam na 

perspectiva desta tese, a existência de um discurso fiscalmente equilibrado e socialmente 

responsável, cujas recuperações da LDO do biênio observado procuram apontar o 

mencionado perfil. A seguir, as legislações de mesma natureza em 2014 e 2015 são 

examinadas sumariamente, nas quais os escombros da crise brasileira e, consequentemente, 

seus estados experimentam tais aspectos na atualidade, não sendo diferente, ao menos em 

parte, no RN. 

Dando sequência a este percurso de análise, a LDO 2014 expressa no Art. III as 

prioridades e metas da norma em evidência, cuja especificidade apresenta um perfil 

denominado de desenvolvimentista, tendo nos prismas dos valores de gestão pública eficiente, 

busca pela qualidade de vida da população, desenvolvimento estadual através dos vários 

setores, dentre outros, obedecendo ao PPA do quadriênio aqui destacado. 
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De fato, autores como Prebisch (2000), Giuberti (2005), Afonso et al. (2006), Nassif 

(2015) e Ferreira e Silva (2016), por seu turno, possibilitam recuperar elementos relevantes ao 

estudo, o qual traduz, ao menos no discurso, que o RN almeja alcançar um padrão de 

desenvolvimento humano e ambiental (termos do próprio documento) auspicioso, compatíveis 

aos traços evocados nas regras de igual natureza dos quadriênios anteriormente apontados na 

pesquisa. 

Assim, o Art. V da LDO 2014, fundamentalmente, admite uma orientação quanto à 

origem dos recursos e a sua forma de aplicabilidade, de maneira que a fonte das receitas de 

custeio e investimentos do executivo, legislativo, judiciário, defensoria pública, ministério 

público e o tribunal de contas, atendendo às demandas de financiamento relativas ao serviço 

da dívida, transferências compulsórias, pagamento de pessoal e encargos sociais, precatórios 

judiciais, dentre outros, esses sistematizam tal relação. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014, via de regra, explicita no Art. XI a 

regulamentação referente aos contingenciamentos de recursos, quer dizer, o governo estadual 

potiguar pode alterar a composição orçamentária do próprio executivo ou dos demais 

membros do aparelho estatal, tão somente, realizando deslocamento de receitas entre as 

diferentes rubricas, sem que haja aumento de gastos balizados nos limites da LOA do ano. 

Ressalte-se, especialmente, o Art. XII da normatização enfatizada em 2014, cuja 

peculiaridade trata da garantia de recursos, obrigatoriamente, dedicados ao pagamento de 

juros e encargos financeiros, amortização do principal, além das emendas parlamentares 

individuais, tendo na disposição de seu Parágrafo Único, a devida regulamentação a esse traço 

institucional formal. 

Destaca-se, na realidade, o perfil político da garantia de emendas parlamentares 

individuais, tornando oficial essa tomada de decisão no contexto do aparelho estatal, pois a 

construção de interesses de diferentes blocos políticos no exercício do poder, na verdade, 

encontra em tais contornos a convergência com aspectos teóricos demonstrados por 

Poulantzas (1977; 1980; 2008) e Offe (1984). 

De fato, o Art. XXV regulamenta os dispostos do orçamento da seguridade social, nos 

termos de Salvador (2008), cuja elaboração prever a distribuição pelos órgãos do estado 

potiguar, garantindo o direito do fornecimento de saúde, assistência e previdência sociais, 

demonstrando o desenho conceitual de aparelho estatal de Nicos Poulantzas nos estudos de 

Codato (2008) e Neves e Pronko (2010), além de constar no documento em análise. 

Acrescente-se a isso, sem dúvida, a normatização acerca dos dispêndios com pessoal e 

encargos sociais, os quais se encontram grafados no Art. XXVII e o Art. XXVIII, de maneira 
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que as restrições ao incremento nestes gastos, na realidade, recupera a situação do primeiro 

semestre de 2013 e a estimativa das receitas em 2014 para que se aumente tais despesas 

postadas orçamentariamente. 

Some-se a essas nuances institucionais, por sua vez, o parâmetro inflação, em que os 

enfatizados elementos possibilitam, conjuntamente, expandir os gastos públicos potiguares, 

bem como prever uma descrição de equilíbrio fiscal, ao menos tendencial, conforme é 

estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal e visualizado na literatura aqui 

exaustivamente discutida. 

Já no que diz respeito ao terreno dos investimentos estaduais, esses devem obedecer ao 

previsto no PPA, segundo o Art. XXXII. Além disso, o Art. XXXV salienta que há como 

fontes de financiamento dos investimentos, recursos do tesouro, empréstimos internos ou 

externos (operações de crédito), dentre outros, permitindo compreender que tal conceito 

relativo às inversões governamentais, necessariamente, produz um desenho correlato entre os 

dispostos na legislação e as evidências teóricas, a partir da aplicação de Serrano (2001), 

Cintra (2005), Carvalho (2008) e Nassif (2015). 

Um último destaque da LDO 2014, na verdade, corresponde ao Art. XLV, o qual faz 

referência aos limites quanto ao comprometimento com pessoal, cujo aumento de gasto não 

previsto na LOA, via de regra, possibilita eventual abertura de crédito adicional, respeitando 

regulamentação decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja normatização estabelece 

mecanismos aos eventuais ajustes de orçamento quando for necessário.
85

 

Dando sequência a esta análise, torna-se cabível ressaltar na LDO 2015 um par de 

aspectos que envolve as prioridades e referência as metas fiscais, cuja determinação, 

semelhantemente ao previsto no triênio anterior, admite mudanças de execução orçamentária 

através de alterações conjunturais capazes de repercutir na estimativa das receitas e fixação 

das despesas, com base no Art. II da norma. 

Com efeito, a instituição formal de 2015, por sua vez, expressa no Art. V a sistemática 

potiguar em recorrer aos recursos do tesouro estadual para financiar os gastos dos diferentes 

órgãos, excetuando-se dispêndios de precatórios judiciais, pagamento de pessoal e juros, 

contrapartidas de contratos, além das transferências obrigatórias a outras instâncias. O restante 

dessas receitas deve ser distribuído entre os enfatizados membros do aparelho estatal do RN, 

conforme estabelecido no Art. VI da regulamentação. 
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185 

A disposição anterior, sem dúvida, reforça-se pelo estabelecido no Art. VII, o qual 

atesta ser obrigatório para as empresas públicas, autarquias, dentre outros, que a arrecadação 

desses deve financiar atividades administrativas e operacionais, ratificando a preocupação 

estadual em garantir os recursos essenciais ao custeio e, especialmente, o pagamento do 

funcionalismo e encargos sociais, segundo realces nos estudos de Gomes e Mac Dowell 

(1995; 2000) e Silva et al. (2012 a). 

Acrescente-se a esses pontos, particularmente, o disposto no Art. XII, em que a 

abertura do chamado crédito suplementar por parte do governo potiguar, tão somente, deve 

ser realizada com a impossibilidade da execução orçamentária ocorrer pelas restrições 

impostas na LOA, quando se exceder o patamar de 75% do originalmente estabelecido, 

segundo traços institucionalistas de North (2001). 

Some-se ao autor mencionado, a interpretação de Conceição (2002) e Gala (2003), a 

qual permite compreender que as regras formais determinam limites capazes de fornecer 

orientações fiscais aos gestores, mostrar as nuances legislativas ao incremento de gastos e 

obtenção de recursos, dentre outros, reforçando a redução nas incertezas e custos de 

transação, revelando o papel normativo repousante sobre o terreno das finanças e políticas 

públicas. 

De fato, um aspecto relevante, na realidade, trata do expresso no Art. XIII da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2015, cuja regulamentação prever as chamadas emendas 

parlamentares individuais, igualmente a LDO do triênio precedente, dando margem a análise 

já amplamente resgatada na tese, a saber: os trabalhos de Poulantzas (1977; 1980; 2008) que 

discutem pontos fundamentais sobre o Estado capitalista. 

Incrementalmente a esses, Gough (1975) e Mascaro (2013), sem dúvida, explicitam 

haver dentro do seguimento estatal norte-rio-grandense, um desenho político fundamental ao 

alcance das pretensões do governo estadual, ou seja, para além do campo institucional, há 

articulações dos agentes políticos representativos no interior do parlamento (Assembleia 

Legislativa), garantindo a denominada governabilidade do executivo, apoiado na 

compreensão conceitual de Offe (1984) sobre os partidos competitivos
86

. 

Uma ressalva importante, necessariamente, perpassa pelo Parágrafo Único do Art. 

XIII, em que os recursos destinados ao financiamento de pagamento de juros e amortizações 

do principal, convênios e contratos já firmados, dentre outros, apenas podem ser deslocados a 
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diferentes rubricas, particularmente, sendo essas de natureza de gastos com pessoal e encargos 

sociais. 

Brunhoff (1985), Soares (1995), Fagnani (2005), Salvador (2008) e Souza (2012), por 

sua vez, mostram que uma política social, em meio a várias compreensões, assume o traço de 

busca pela geração de emprego e renda, cuja explicitação prévia aponta ser relevante garantir, 

institucionalmente, tal prioridade, mesmo no contexto de equilíbrio fiscal, tendo na 

preocupação com dispêndios de folha e encargos sociais a mencionada prerrogativa. 

Afinal, resta um par de destaques na LDO 2015, de maneira que tais elementos já são 

expressos nos diversos códigos normativos ao longo do quadriênio, de um lado o Art. XXVII 

que dispõe sobre o orçamento da seguridade social e de outro lado, o Art. XXXIV relativo à 

obediência da legislação enfatizada diante do Plano Plurianual 2012/2015. 

Para tanto, Salvador (2008), que analisa nuances do orçamento da seguridade social 

relacionado com o fundo público no Brasil, possibilita identificar na disposição do Art. 

XXVII, a representativa orientação dos esforços em garantir recursos financiadores dos gastos 

de saúde, assistência e previdência sociais, pelos diferentes órgãos potiguares (membros do 

aparelho estatal), cujo resgate decorre de receitas próprias de cada parcela estadual, o 

orçamento fiscal, as transferências da União, etc. 

Assim, o último desenho mostra, com significativa consistência, que o conceito de 

estrutura do Estado capitalista de Poulantzas (1980), fundamentalmente, pode caracterizar 

traços institucionais aqui descritos, tendo em vista, especialmente, a configuração presente no 

quarteto legislativo examinado sinteticamente na seção, o qual apresenta o orçamento fiscal, 

de investimentos e da seguridade social, realizando a vinculação do PPA perante à LOA. 

Afinal, o percurso até então desenvolvido na seção, sem dúvida, trouxe aspectos 

importantes ao alcance dos objetivos da tese, cuja sistemática permitiu vincular as disposições 

do PPA e as orientações quanto à elaboração do orçamento norte-rio-grandense, cujas 

evidências foram identificadas na LOA e BO estaduais, trazendo resultados centrais à 

pesquisa. 

Dessa forma, o desenho analítico está postado no item seguinte, o qual combina as 

nuances ao exame das taxas de juros brasileiras no período, repetindo procedimento 

semelhante aos capítulos 4 e 5 desta tese, possibilitando complementar a trajetória já iniciada, 

além de ofertar o modelo de análise decorrente do estudo emergente destas páginas. 

 

6.3. Comportamento Orçamentário Norte-Rio-Grandense no Âmbito Monetário 

Nacional: uma discussão representativa. 
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A seção agora iniciada, via de regra, pretende realizar o mesmo procedimento 

desenvolvido no último par de capítulos da tese, cuja expectativa é complementar os passos 

descritos nos objetivos da pesquisa. A sequência do item reserva, em um primeiro momento, 

o exame das taxas de juros do Brasil no período 2012/2015, prevendo, no segundo momento, 

a análise comparativa dos orçamentos programático e a execução no Rio Grande do Norte, ao 

longo do quadriênio enfatizado. 

 

6.3.1. Notas sobre as taxas de juros brasileiras entre os anos 2012/2015: sumárias evidências. 

 

O subitem que se inicia, sem dúvida, apresenta nuances relevantes ao alcance do 

esperado no estudo, pois os contornos aqui considerados trazem o cenário em que se insere o 

país, ainda mais pelo fato da crise econômica persistente repercutir federativamente, não 

sendo diferente com o terreno fiscal potiguar. Assim, o Gráfico 7 postado a seguir, ilustra a 

situação nacional nos anos apontados. 

De posse do esmiuçado pela representação mencionada, o que salta aos olhos, na 

verdade, é a tentativa inicial das autoridades que administram a moeda no Brasil em responder 

ao período de crise vivenciada no país e, consequentemente, esse sofrendo repercussões 

advindas do centro da economia global, admitindo uma expansão de política monetária, 

revertendo o quadro posteriormente, passando a restringir o movimento precedente. 

O comentário anterior, sem dúvida, suscita diversas questões a serem consideradas 

para o quadriênio 2012/2015, cujas evidências demonstram, empiricamente, uma tendência 

menor em estimular o crescimento econômico, haja vista, fundamentalmente, as turbulências 

provenientes da Zona do Euro, com base em traços apontados por Krugman e Obstfeld 

(2005), Lopreato (2014), Gobetti (2015 a; 2015 b) e Nassif (2015). 

Assim, Brunhoff (1985) e Belluzo (1995), conjuntamente, permitem assumir na tese, a 

exemplo dos procedimentos semelhantes constantes nos capítulos 4 e 5 do estudo, que a 

economia capitalista integrada globalmente, possibilita haver influências representativas do 

experimentado pelos países centrais e a repercussão substancialmente mais contundente na 

periferia. 

Some-se a isso, via de regra, o paralelo entre o vislumbrado no Gráfico 7 e a literatura, 

em que por sua vez, Keynes (1985), na realidade, oferta o conceito de eficiência marginal do 

capital, o qual auxilia na explicação do comportamento das taxas de juros básicas do Brasil, 

cuja percepção trata de uma tendência da administração do Governo Central em inibir fortes 
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afluxos de capitais para fora do país, tendo na subida dos juros nacionais, esse antídoto 

macroeconômico
87

. 

 

Gráfico 7- Comportamento da taxa de juros básica do Brasil, 2012/2015. 

 

Fonte: Resultados com base em dados do Banco Central do Brasil 2016. 

 

Foi, aliás, sob o signo da desorganização financeira e monetária que cedeu a 

formidável expansão do circuito financeiro ―internacionalizado‖, nos anos 70. À crise do 

sistema de regulação de Bretton Woods, permitiu e estimulou o surgimento de operações de 

empréstimos/depósitos que escapavam ao controle dos bancos centrais. A fonte inicial dessas 

operações ―internacionalizadas‖ foram certamente os dólares que excediam a demanda dos 

agentes econômicos e das autoridades monetárias estrangeiras. O primeiro choque do petróleo 

e a famosa reciclagem privada dos petrodólares ampliaram as bases da oferta de crédito 

internacional e empurraram o sistema para a zona de riscos crescentes. (BELLUZO, 1995, p. 

15). 

 

O autor enfatizado, em comunhão com Minsky (1986), apresenta o desenho da 

economia capitalista desde o último quartel do século XX, cujo delineamento sistêmico, por 

seu turno, traz nuances de instabilidade bastante acentuadas, tendo na elevada elasticidade da 

movimentação dos capitais financeiros, uma essência lucrativa como premissa, a partir da 

compreensão de Brunhoff (1985). 
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 De fato, o cenário prévio, fundamentalmente, traça contornos flagrantes do caráter 

imputado ao capitalismo, mais precisamente, no âmbito da moeda, a qual é coerente com a 

leitura de Keynes (1985), cuja interpretação teórica assume ser o enfatizado sistema 

econômico amalgamador da esfera produtiva compatível a presença da moeda, estabelecendo 

uma relação bastante relevante, permitindo discutir aspectos de natureza similar aos moldes 

da pesquisa. 

 Com efeito, torna-se necessário atribuir a análise, a recuperação de Minsky (1986), em 

que a instabilidade financeira capitalista tem como origem, crucialmente, o movimento das 

taxas de juros mundialmente, cuja descrição realizada por Carneiro (2002) acerca do círculo, 

no qual se encontram no centro os Estados Unidos da América, as margens ficam os demais 

países centrais e mais afastados a periferia, configurando juros menores a partir da economia 

dos EUA, elevando-se até a região periférica do globo em termos do trânsito de capitais. 

 De maneira mais específica, o desenho anterior ressalta haver, particularmente, o 

caminho percorrido pelos capitais financeiros, cuja movimentação obedece o binômio menor 

risco juros mais reduzidos e vice-versa, sendo plausível salientar, via de regra, que uma 

instabilidade financeira é, principalmente, a fuga dos capitais do país, afetando o Balanço de 

Pagamentos, conforme considerações apresentadas por Krugman e Obstfeld (2005) e Carlin e 

Soskice (2006). 

 Reforçando o argumento até então apresentado, Arestiset al. (2003) e Vartanian 

(2010), por sua vez, assumem que os países se encontram interligados monetariamente pela 

extensão do globo integralmente, cujas repercussões econômicas e, portanto sociais, 

invariavelmente, tendem a afetar cada nação, não sendo diferente com o Brasil, ainda mais 

por ser considerado um membro da periferia mundial, nos termos de Prebisch (2000). 

 Afinal, o esmiuçado no Gráfico 7, sem dúvida, assinala que o percurso aqui 

empreendido, necessariamente, aponta para um ajuste aderente ao perfil dos anos estudados, 

de 2012 a 2015, assistindo-se a um movimento de tentativa não tão bem sucedida de 

aceleração econômica, demandando uma restrição monetária na sequência, caracterizando os 

sobressaltos vivenciados pelo Brasil no quadriênio, cuja tendência, particularmente, é 

conservar esses resultados convergentes ao constatado no terreno fiscal potiguar. 

 Portanto, os achados no subitem trouxeram subsídios relevantes ao estudo, o qual 

encaminhou a seguir, a rigor, bases para a interpretação comportamental orçamentária do Rio 

Grande do Norte, tanto na esfera programática quanto na execução, partindo da Lei 

Orçamentária Anual e o Balanço Orçamentário, vinculando-os ao previsto no PPA e LDO do 

quarteto de anos observado, credenciando a sequência do capítulo a tais nuances. 
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6.3.2. Evidências sobre receitas e Despesas norte-rio-grandenses no terreno do PPA 

2012/2015: uma análise a partir da LOA e BO. 

 

 A subseção que se inicia, na verdade, reúne aspectos importantes ao alcance do 

esperado na tese, cuja preocupação é discutir o comportamento da arrecadação e dos gastos 

potiguares ao longo do quadriênio, na tentativa de estabelecer um relacionamento entre a 

literatura considerada e os resultados obtidos, tendo nas Tabelas 25 e 26 a seguir, o princípio 

do mencionado procedimento já realizado na investigação. 

 

Tabela 25 - Arrecadação corrente e suas componentes como proporção das Receitas Totais potiguares, 

a partir da LOA 2012/2015 (em percentuais). 

Período RC/RT 

RTR/R

T 

RCO/R

T RP/RT RA/RT RI/RT RS/RT 

RTC/R

T 

OTC/R

T 

2012 91,33 44,58 2,70 0,73 0,03 0,13 1,36 46,30 0,40 

2013 89,38 46,22 2,67 0,47 0,03 0,12 1,34 43,31 1,34 

2014 89,50 44,10 3,37 0,33 0,02 0,12 1,23 43,42 0,85 

2015 90,09 47,68 2,88 1,02 0,01 0,13 0,89 43,18 0,48 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2012/2015. 

 

Tabela 26 - Arrecadação de capital e suas componentes como proporção das Receitas Totais 

potiguares, a partir da LOA 2012/2015 (em percentuais). 

Período RK/RT OC/RT AB/RT TK/RT OTK/RT 

2012 8,67 4,11 0,21 4,09 0,21 

2013 10,62 4,68 0,15 5,59 0,20 

2014 10,50 5,98 0,02 4,38 0,10 

2015 9,91 5,87 0,00 3,94 0,08 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2012/2015. 

 

Tomando como referência a Tabela 25, torna-se cabível salientar que a RC como 

proporção da arrecadação total norte-rio-grandense, a qual atinge algo em torno de 90%, cujas 

maiores fontes de recursos perpassam pela receita tributária e as receitas de transferência 

corrente, conformando um contorno bastante semelhante, em que há poucas variantes entre 

ambas, conservando pontos já constatados nos capítulos anteriores. 
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Some-se a isso, a primeira aproximação no que tange ao orçamento programático 

potiguar (grafado na LOA), cuja percepção factível corresponde a uma autonomia relativa
88

, 

na leitura assumida na tese, equiparável ao volume de repasses auferidos estadualmente, 

mostrando certa capacidade administrativa manifestada na liberdade fiscal de maneira 

representativa, segundo fundamentos decorrentes de Poulantzas (1977) e Afonso (2003). 

 De fato, o perfil vislumbrado na Tabela 25, no tocante à dependência federativa, 

precisamente em relação às transferências intergovernamentais, é observado em um patamar 

estadual menos pronunciado federativamente, além de que esse comportamento anuncia, ao 

menos parcialmente, que o RN tende a apresentar um paulatino aumento na autonomia 

relativa estatal e uma mais expressiva liberdade fiscal no ente subnacional em discussão, ou 

seja, quanto maior for o recolhimento tributário próprio, tanto mais elevada a autonomia 

relativa pela possibilidade de maiores gastos inclinados às diferentes classes. 

 Afinal, as demais rubricas vinculadas aos recursos correntemente obtidos, a exemplo 

da RCO, RP, RA, RI, OTC e RS, na composição da RT, cujos valores não são tão relevantes, 

de modo que a dotação orçamentária, programaticamente, das mencionadas contas não 

assumem uma posição de centralidade, daí a reduzida ênfase na referida discussão. 

 Seguindo o raciocínio, a Tabela 26 revela, na perspectiva da LOA, que as operações 

de crédito e as transferências de capital são as rubricas mais significativas diante da RT, no 

tocante à RK, apesar dessas assumirem certa relevância, não configuram em maiores 

elementos influenciadores ao esperado na pesquisa, as quais se encontram postadas para 

melhor descrever o conjunto das receitas potiguares, fortalecendo os argumentos aqui. 

Expressos. 

 Ressalte-se, no entanto, que a receita de capital aparece nos resultados como uma 

rubrica proporcionalmente muito menos representativa na RT frente às receitas correntes, fato 

esse compatível aos achados no par de capítulos precedente no estudo, cuja razão do 

comportamento, na realidade, trata do perfil de custeio mais latente do Rio Grande do Norte 

decorrente das características federativas subnacionais e periféricas potiguares, 

comparativamente à atribuição do enfatizado estado, conforme subsídios extraídos de Afonso 

(2003) e Ferreira e Silva (2016). 

 Nessas circunstâncias, as impressões constantes nas evidências prévias, sem dúvida, 

demonstram que o ente subnacional em exame reúne características de um membro do país, 

em que um traço emblemático corresponde ao caráter notadamente dependente, mas com uma 
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representativa autonomia fiscal e, portanto, significativamente capaz de exercer o papel de 

Estado preconizado por Nicos Poulantzas e apontado no estudo de Codato (2008), tendo no 

evocado perfil, a possibilidade política de não ser a extensão da classe dominante. 

 O argumento prévio, a rigor, identifica a existência da chamada autonomia relativa, 

nos termos de Poulantzas (1977), em que decorre da expressiva participação da RTR na RT, 

invariavelmente, pois um nível de recolhimento próprio representativo, além de reduzir a 

dependência fiscal, aponta que o gestor estabelece tributos próprios estaduais, já que pode 

efetuar dispêndios em torno dos interesses de classes, sendo mais compatível às demandas das 

frações do capital, a partir da aplicação de Gough (1975) e Batista Junior (1995). 

 De posse dos resultados da Tabela 27, faz-se necessário salientar que a execução 

orçamentária norte-rio-grandense, via de regra, traz como nuances a presença da RC diante da 

RT na proporção de quase a integralidade, restando reduzida cifra para a RK presente na 

Tabela 28, excedendo o previsto na LOA do quadriênio, repetindo o percurso do par de 

capítulos previamente postado. 

 Some-se a isso, mais uma vez, a extrapolação nos valores da RTR e RTC perante às 

receitas totais no BO comparativamente à LOA
89

, as quais seguem comportamento 

semelhante ao da RC, cuja peculiaridade, por seu turno, remonta a conservação de uma 

importância do recolhimento próprio potiguar superior ao arrecadado através de repasses, 

reforçando haver uma menor dependência fiscal, com base nos estudos de Giambiagi (1996) e 

Silva Filho e Silva (2015). 

 Afinal, as demais fontes de recursos observadas, claramente, apresentam cifras muito 

inferiores ao antes postado, preservando a mesma compreensão do orçamento programático, 

ressaltando como rubricas fundamentais à arrecadação do Rio Grande do Norte aquelas 

mencionadas previamente e, portanto, ratificando a tendência constatada durante o transcurso 

da pesquisa aqui apresentada. 

Já no tocante ao Gráfico 8, esse explicita que o ICMS/RT tem um comportamento de 

mais representativa relevância ao atestado pela razão FPE/RT, ratificando ser o RN um estado 

com autonomia fiscal e, portanto, relativa não desprezíveis, além de que o tributo recolhido 

pelos cofres públicos potiguares, particularmente, exibe traços de não progressividade, 

consequentemente, menos interessante à classe dominada, segundo evidências expressas nos 

estudos de Giambiagi e Alem (2001) e Salvador (2008). 
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 Tal razão, sem dúvida, perpassa pelos ajustes orçamentários que ocorrem na execução do orçamento, tendo em 

vista, na verdade, que na programação, há apenas uma estimativa e, portanto, passível de correção, daí a 

diferença nos valores. 
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Tabela 27 - Arrecadação corrente e suas componentes como proporção das Receitas Totais potiguares, 

a partir do BO 2012/2015 (em percentuais). 

Período RC/RT RTR/RT RCO/RT RP/RT RA/RT RI/RT RS/RT RTC/RT OTC/RT 

2012 98,98 50,96 3,47 1,55 0,01 0,06 1,02 45,28 1,98 

2013 93,77 49,21 3,31 1,09 0,02 0,07 0,86 42,41 2,09 

2014 99,22 52,86 3,42 2,23 0,05 0,06 0,84 44,93 0,68 

2015 99,49 50,86 3,59 1,87 0,03 0,05 0,71 41,67 1,85 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2012/2015. 

 

Gráfico 8- Comportamento do ICMS/RT e FPE/RT no RN, 2012/2015. 

 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2012/2015. 

 

Tabela 28 - Arrecadação de capital e suas componentes como proporção das Receitas Totais 

potiguares, a partir do BO 2012/2015 (em percentuais). 

Período RK/RT OC/RT AB/RT TK/RT ORK/RT 

2012 1,02 0,50 0,03 0,46 0,01 

2013 6,23 6,08 0,00 0,09 0,00 

2014 0,78 0,24 0,01 0,44 0,08 

2015 0,51 0,31 0,00 0,17 0,00 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2012/2015. 

 

De maneira mais clara, a ilustração antes asseverada, na verdade, permite o 

reconhecimento de um binômio argumentativo, em primeiro lugar, a supremacia da 

arrecadação estadual composta, na maior parte de seu volume, por recursos próprios, 
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mostrando um significativo comportamento do RN na formação de um patamar de receitas, 

minimizando a essencialidade dos repasses e dando contornos de menos dependência fiscal, 

de acordo com a discussão de Figueiredo et al. (2011), Silva Filho et al. (2011), Silva et al. 

(2012) e Silva Filho e Silva (2015). 

Em segundo lugar, as evidências supracitadas, sem dúvida, admitem que a maior 

independência norte-rio-grandense em termos tributários não retira sua condição de ente 

pouco dinâmico, na leitura de Araújo (2000), além de que essa autonomia possibilita haver no 

estado, a capacidade de relacionamento político mais contundente frente às classes, 

reconhecendo assim tal compreensão teórica na análise desses resultados, aplicando as ideias 

adaptadas do entendimento de Nicos Poulantzas nos trabalhos de Codato (2008) e Neves e 

Pronko (2010). 

 Finalmente, a Tabela 28, tão somente, reproduz as impressões relativas à diferenciação 

da Lei Orçamentária Anual e Balanço Orçamentário já expressa, cuja curiosidade é a 

equiparação das operações de crédito e a RK, mostrando que a rubrica assume a maior 

participação desse tipo de recurso diante da RT. Acrescente-se, entretanto, que a TK é 

bastante reduzida, comparativamente à LOA, demonstrando que na execução orçamentária do 

período, apenas a OC aumenta, porém, não tão significativamente. 

Agora tomando como referência os achados da Tabela 29, o que salta aos olhos, via de 

regra, corresponde a uma relação presente na LOA em torno da DP e ODC, cuja percepção 

anuncia que o primeiro biênio expressa uma maior participação dos gastos com os demais 

aspectos correntemente aplicados em face dos dispêndios com folha de funcionários, 

revertendo a tendência no par de anos seguinte. 

A explicação a esse movimento trata, fundamentalmente, do plano da arrecadação 

estadual, em que sua redução deve perseguir o cenário desafiador atual, no qual o evocado 

desequilíbrio nas contas públicas se reflete na composição orçamentária programática, 

ampliando a dedicação dos recursos para financiar o pagamento da folha de pessoal, a partir 

de elementos apresentados por Gomes e Mac Dowell (1995; 2000), Luque e Silva (2004), 

Afonso et al. (2006), Silva et al. (2012 a) e Silva Filho e Silva (2015). 

Recuperando fundamentos descritos nesta tese, faz-se necessário argumentar apoiado 

em Brunhoff (1985) que o desenho antes enfatizado, aparentemente, mostra no último biênio 

a preocupação mais enfática com gastos com funcionalismo público, cuja interpretação 

orçamentária, particularmente, conduz para que se admita o beneficiamento da classe 

dominada, assumindo essa prerrogativa como política social. Entretanto, a explicação quanto 

à maior proporção da DP/RT está firmada nas consequências da crise, pois essa faz reduzir a 
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arrecadação potiguar, porém, não há alterações nas relações sociais que se aderem ao método 

aqui selecionado. 

 

Tabela 29 - Despesas correntes e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir da LOA 2012/2015 (em percentuais). 

Período DC/RT DP/RT DJ/RT ODC/RT 

2012 82,87 41,34 1,20 40,32 

2013 69,57 41,92 1,29 26,35 

2014 81,88 52,64 0,70 28,54 

2015 82,16 54,03 0,74 27,39 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2012/2015. 

 

Tabela 30 - Despesa de capital e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir da LOA 2012/2015 (em percentuais). 

Período DK/RT DI/RT DIF/RT DAD/RT 

2012 16,85 11,12 2,73 3,00 

2013 18,82 13,49 3,06 2,27 

2014 17,84 14,66 2,13 1,06 

2015 17,56 14,49 2,27 0,80 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2012/2015. 

 

 A compreensão, sem dúvida, perpassa pelos estudos de Poulantzas (1980), Offe 

(1984), Oliveira (1988) e Soares (1995), cujos autores contribuem na medida que fornecem 

subsídios analíticos capazes de asseverar, com adequada segurança, que no contexto de crise 

econômica vivenciada no Brasil e, consequentemente no RN, ocorrendo a tentativa de 

anunciar no discurso, que o custo social incide sobre os trabalhadores, os quais passam a obter 

maiores cifras orçamentárias, justificando as chamadas políticas impopulares. 

 Resta ainda, na perspectiva de O`Connor (1977), a aceitação do beneficiamento 

capitalista, pois o ajuste via políticas sociais, na realidade, tendem a produzir no espaço 

econômico potiguar, um ambiente menos inclinado ao conflito social, tendo em vista, a rigor, 

a criação de um contorno institucional formal e informal, nos termos de North (2001), 

consistente e, portanto, capaz de ofertar adequadas condicionantes à reprodução ampliada do 

capital, na leitura de Oliveira (1981; 1988). 

 Em suma, a Tabela 29 ainda reserva o comportamento das Despesas de Juros, 

revelando uma diminuta participação relativa no conjunto da arrecadação integral do Rio 

Grande do Norte, cuja especificidade retrata a pequena importância desse fator no estado, 
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especialmente pela característica diferente da União em aplicar os recursos, por exemplo, não 

há a prerrogativa de emissão monetária para financiar a dívida pública. 

 

Tabela 31 - Despesas correntes e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir do BO 2012/2015 (em percentuais). 

Período DC/RT DP/RT DJ/RT ODC/RT 

2012 89,34 52,15 0,99 39,09 

2013 85,81 42,96 0,77 25,67 

2014 92,49 62,93 0,74 28,82 

2015 91,27 64,03 0,87 26,37 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2012/2015. 

 

Tabela 32 - Despesa de capital e suas componentes como proporção das receitas totais potiguares, a 

partir do BO 2012/2015 (em percentuais). 

Período DK/RT DI/RT DIF/RT DAD/RT 

2012 10,02 4,74 2,51 2,77 

2013 12,69 3,64 2,96 6,09 

2014 7,41 3,56 2,45 1,40 

2015 8,73 3,87 3,47 1,40 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2012/2015. 

 

Afinal, o destaque da Tabela 30 gira em torno de algumas breves constatações, nas 

quais a DK é bastante inferior ao previsto na DC, conforme comentário anterior sobre os 

gastos com juros. Além disso, a DIF e DAD seguem semelhante comportamento, asseverando 

uma correspondente análise das enfatizadas rubricas, programaticamente. 

Ressalte-se, no entanto, que a DI assume um perfil presente na LOA com tendências 

crescentes, reforçando mais contundentemente os resultados das contas já examinadas nas 

Tabelas 29 e 30, cujo desenho, com razoável possibilidade de ocorrência, deve-se a tentativa 

governamental em estimular a economia, expediente esse firmado na perspectiva dos 

investimentos sociais de O`Connor (1977), ainda mais por ser referente à tentativa de 

aumento do nível da atividade produtiva de um estado pouco desenvolvido economicamente. 

 De posse da exibição de resultados pela Tabela 31, fica bastante evidente a mudança 

nos valores nas rubricas observadas comparativamente à LOA do quadriênio correspondente, 

cuja alteração está firmada no incremento da DC/RT e DP/RT, além da queda da DJ/RT e 

ODC/RT, permitindo a realização de alguns comentários não desprezíveis a esta tese. 
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 Com efeito, os gastos de folha e encargos sociais, sem dúvida, são mais contundentes 

no BO frente ao atestado na LOA, revelando que a gestão potiguar prioriza, ao menos em 

parte, a sustentação do financiamento de pessoal, abrindo um par de interpretações 

antagônicas a tal questão: assim, Gomes e Mac Dowell (1995; 2000), Rangel (2003) e Franco 

(2006) asseveram que esse traço de aumento da DP na execução orçamentária do RN gera 

desequilíbrio fiscal tendencial, possibilidade de turbulências econômicas de curto e longo 

prazos, bem como o prejuízo a considerada adequação da reprodução ampliada do capital, já 

que essa ocorre com maiores investimentos públicos ou pagamento de juros. 

 Antes, porém, torna-se cabível admitir que um governo estadual pouco austero 

fiscalmente, na leitura realizada dos autores supracitados e convergentes com a tese de 

restrição nos dispêndios governamentais de Friedman (1985), eventualmente, pode produzir 

instabilidade aos capitais decorrente de possíveis ajustes nas contas públicas pela alteração do 

regime tributário, seja através do aumento de impostos ou revogação dos incentivos fiscais, 

afetando o custo de produção das empresas e, portanto, sua valorização. 

 Um segundo aspecto do par previamente mencionado, sem dúvida, diz respeito a 

chamada política pública anticíclica, nos termos de Belluzo (1995), em que se assume a 

necessidade de intervenção governamental no combate ao desemprego, caracterizando mais 

que uma política de natureza econômica e sim de cunho social, substanciada no princípio da 

demanda efetiva proposta por Keynes (1985) e Kalecki (1987), fundamentando o 

entendimento de Brunhoff (1985) e Soares (1995), acerca de ações das instâncias de governo 

no campo social
90

.  

 Afinal, a Tabela 31 ainda destaca em menor grau, a ideia de que a DC aumenta no BO 

comparativamente à LOA, na realidade, devido ao acréscimo nos gastos com folha de 

funcionários e encargos sociais, evidentemente, a DJ e ODC, como proporção das receitas 

totais do Rio Grande do Norte, passam a uma redução, mostrando a dinâmica orçamentária de 

contingenciamento em torno do ente aqui observado. 

 Já com base na análise da Tabela 32, faz-se necessário ressaltar que as evidências 

possibilitam observar, via de regra, a existência de cifras inferiores ao previsto na LOA do 

período, o qual reserva um sobressalto no ano de 2013, cuja constatação indica aumento nas 

rubricas de capital e queda naquelas de natureza corrente, sendo a anomalia desta pequena 

série. 
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 As razões a tal comportamento vislumbrado no Balanço Orçamentário em 

descompasso com a LOA, categoricamente, admite-se advir dos movimentos imputados à 

crise internacional, a qual ganha robustez desde 2012 com os choques da área central da 

economia global, em concordância com o exame até então descrito na investigação. 

 Some-se a isso, sem dúvida, a interpretação teórica de Minsky (1986), em que a 

instabilidade financeira na economia capitalista gera inúmeras repercussões negativas, sejam 

elas vinculadas ao contexto externo, monetário ou mesmo fiscal, de maneira que ajustes são 

indispensáveis ao alcance do objetivo antes enfatizado. 

 Em suma, resta apenas asseverar que as rubricas grafadas no BO caem 

proporcionalmente perante à RT, comparativamente ao programado na LOA, cuja curiosidade 

das contas mencionadas, na verdade, corresponde a despesa com investimentos que se reduz 

ao longo do quadriênio, mostrando uma latente perda de pujança na execução orçamentária 

em termos da rubrica, a qual é importante na medida que sinaliza o considerado traço 

desenvolvimentista apregoado no PPA 2012/2015. 

Admitindo a apresentação constante na Tabela 33, há alguns elementos indispensáveis 

ao alcance no esperado nos objetivos da pesquisa, isto é, os gastos grafados na LOA 

2012/2015, por seu turno, demonstram vestígios cruciais ao transcurso do estudo, cujos 

valores agregados para os dispêndios com as rubricas vinculadas ao consumo social 

correspondem, respectivamente no quadriênio: 43,74%, 40,63%, 42,90% e 42,59%. 

A recuperação do conceito desenvolvido por O`Connor (1977) e aplicado no estudo de 

Afonso e Souza (1977), assumido adaptativamente nesta investigação, sustenta haver 

inclinações potiguares em programar, orçamentariamente, uma proporção de mais que 40% 

para o terreno da acumulação capitalista através de esforços por reduzir o custo da força de 

trabalho, ainda que se configure em políticas sociais passíveis de beneficiamento das parcelas 

menos contempladas, a classe dominante absorve um contingente superior de ganhos 

comparativamente aos membros da classe dominada. 

 

Tabela 33 - Despesas por função como proporção das receitas totais potiguares, a partir da LOA 

2012/2015 (em percentuais). 

Período DSP/RT DAS/RT DPS/RT DS/RT DE/RT DCU/RT DH/RT DSA/RT 

2012 7,39 2,05 12,97 14,22 15,42 0,53 0,55 0,05 

2013 8,75 1,16 10,96 13,12 15,66 0,44 0,44 0,01 

2014 8,83 1,20 13,21 12,71 16,22 0,40 0,35 0,01 

2015 8,56 1,19 13,10 12,83 15,84 0,38 0,39 0,05 

Fonte: Resultados com base em dados da LOA 2012/2015. 
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Tabela 34- Despesas por função como proporção das receitas totais potiguares, a partir do BO 

2012/2015 (em percentuais). 

Período DSP/RT DAS/RT DPS/RT DS/RT DE/RT DCU/RT DH/RT DSA/RT 

2012 9,51 1,79 13,62 14,16 17,43 0,35 0,11 0,02 

2013 8,33 0,90 14,77 12,43 16,84 0,33 0,01 0,00 

2014 8,45 0,99 18,76 12,63 16,67 0,39 0,02 0,00 

2015 9,59 1,33 14,68 14,38 17,75 0,43 0,44 0,06 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2012/2015. 

 

 Separadamente, essas rubricas observadas na LOA, na verdade, traçam um 

comportamento de reduzida variabilidade, cuja curiosidade mais expressiva trata de uma 

proximidade maior entre os gastos com previdência social e saúde, fato timidamente mais 

perceptível. O significado, sem dúvida, corresponde ao perfil dos dispêndios examinados, em 

que grande parte das aplicações correntes de recursos gravitam em torno do funcionalismo, o 

qual tende a expandir ao longo do tempo, um número mais expressivo de aposentados, 

alterando eventualmente a composição do orçamento da seguridade social. 

 Afinal, as contas constantes no consumo social, via de regra, indicam que o Rio 

Grande do Norte apresenta uma dedicação programática mais expressiva no item educação, 

saúde e previdência social, dotando cultura, habitação e saneamento residualmente, cuja 

explicação trata do maior apelo populacional por tais rubricas, porém, independentemente da 

razão deste perfil, o que fica claro é a possibilidade de reprodução ampliada do capital, pois 

esses gastos geram diminuição tendencial no custo da força de trabalho e, portanto, maiores 

inclinações do Estado capitalista presente no RN, apoiando-se em Oliveira (1988). 

 Já o terreno das chamadas despesas sociais, a rigor, reserva para o período de 2012 a 

2015 as seguintes cifras agregadas da assistência social e segurança pública como proporção 

da RT: 9,44%, 9,91%, 10,03% e 9,75%. A interpretação de tal evidência perpassa pela 

convergência programática orçamentária potiguar em procurar dotar uma cifra bastante 

inferior ao campo do beneficiamento capitalista, quer dizer, nota-se uma cabal configuração 

de acomodação estadual à inclinação das demandas da classe dominante em detrimento dos 

menos contemplados. 

 Acrescente-se a isso, na verdade, que a previsão norte-rio-grandense no tocante ao 

orçamento, flagrantemente, revela contornos de um factual nível de reprodução ampliada 

capitalista, mesmo que se trate de um ente economicamente periférico, o fato é que a classe 

empresarial perfaz, claramente, um desenho compatível a presença desses no setor de serviços 
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e não industrial em maior proporção, daí o resultado bastante semelhante vislumbrado no trio 

de capítulos empíricos aqui exibidos e consoantes ao descrito no estudo de Araújo (2000). 

 Já no tocante à Tabela 34, o Balanço Orçamentário permite comparar as diferentes 

rubricas estudadas, em que os gastos relativos ao consumo social assumem os seguintes 

valores agregados de 2012 a 2015: 45,69%, 44,38%, 48,47% e 47,74%. A ênfase das cifras, 

na verdade, admite que há um aumento importante da previsão para a execução 

orçamentárias, mostrando uma característica de expansão no antes programado com os itens 

da acumulação capitalista, ainda que timidamente, na forma da redução no custo do trabalho. 

 Some-se a isso, na realidade, um traço anunciado na pesquisa anteriormente, no 

entanto, insofismavelmente asseverada nesses resultados, quer dizer, a programação de um 

orçamento repousa no terreno das estimativas de arrecadação e, consequentemente, a 

aplicação desses, afastando-se através da execução, a qual é passível de ajuste ao longo do 

exercício financeiro, com base em evidências de Andrade (1986) e Kohama (1999). 

 Outro ponto de significativo relevo, sem dúvida, corresponde ao sobressalto 

constatado no ano de 2013, no qual quase todas as contas exibem queda na proporção diante 

da receita total, cuja razão provém das turbulências do sistema capitalista internacionalmente, 

tendo em vista, flagrantemente, a maior instabilidade no primeiro triênio do segundo decênio 

do século XXI, decorrente da continuidade da crise iniciada em 2008, com base em 

apontamentos de Lopreato (2014) e Ferreira e Silva (2016). 

 Desenvolvendo melhor essa argumentação, recupera-se Minsky (1986), em que 

sustenta a hipótese da instabilidade financeira, que consiste na volatilidade mais 

representativa da movimentação de capitais de curto prazo
91

, cuja repercussão em uma 

economia periférica como a brasileira, fundamentalmente, chancela haver maiores afluxos de 

reservas internacionais para fora do país, trazendo uma consequência bastante negativa 

socialmente. 

 Assim, uma economia em flagrante instabilidade financeira, indiscutivelmente, requer 

medidas impopulares de elevação dos juros domésticos, desaceleração no ritmo da atividade 

produtiva pelo encarecimento do crédito, aumento no preço de insumos importados 

decorrente da alta na taxa de câmbio e, por conseguinte, expansão no desemprego e queda de 

arrecadação governamental, sendo esses alguns sumários pontos visualizados pela turbulência 
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investimento. 
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financeira internacional, a partir de subsídios em Belluzo (1995), Franco (2006) e Gomes 

(2009). 

 Uma vez discutidas as questões referentes ao contexto da acumulação capitalista, 

passa a ser essencial apontar o comportamento das despesas sociais, na leitura de O`Connor 

(1977), cujos valores agregados de 2012 a 2015, respectivamente correspondem: 11,30%, 

9,23%, 9,44% e 10,92%. Esses resultados demonstram, claramente, a convergência aqui 

enfatizada, a qual os gastos com a força de trabalho são bastante reduzidos, todavia, servem 

de atenuadores de eventuais conflitos na sociedade do RN, haja vista, seguramente, a oferta de 

reduzidas parcelas do produto social destinado aos trabalhadores como característica própria 

do capitalismo. 

 Nesse sentido, realizando um apanhado das Tabelas 33 e 34, fica bastante evidente a 

reduzida distribuição dos recursos norte-rio-grandenses, cuja concentração em termos de 

política voltada aos menos contemplados, firma-se nos gastos relacionados com o consumo 

social, no âmbito do atendimento aos cidadãos potiguares presentes nas parcelas menos 

privilegiadas. 

 

Tabela 35- Taxa de crescimento das despesas correntes e de capital potiguares, a partir do BO 

2012/2015 (em percentuais). 

Período DP DJ ODC DI DIF DAD 

2013/2012 38,22 -11,13 -24,70 -11,85 34,83 152,04 

2014/2013 6,96 -3,31 13,34 -1,27 -16,35 -76,80 

2015/2014 10,75 28,16 -0,40 18,21 53,88 8,71 

Média 18,64 4,57 -3,92 1,70 24,12 27,98 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2012/2015. 

 

Tabela 36- Taxa de crescimento das despesas por função potiguares, a partir do BO 2012/2015 (em 

percentuais). 

Período DSP DAS DPS DS DE DCU DH DAS 

2013/2012 0,47 -42,31 24,31 0,73 10,78 8,11 -85,43 0,00 

2014/2013 2,29 10,43 28,24 2,50 -0,13 20,17 42,46 0,00 

2015/2014 23,58 47,07 -14,86 23,93 15,93 19,33 2379,12 0,00 

Média 8,78 5,06 12,56 9,05 8,86 15,87 778,71 0,00 

Fonte: Resultados com base em dados do BO2012/2015. 

 

Com efeito, aspectos presentes nos estudos de Brunhoff (1985), Neder (1988), Offe 

(1990) e Soares (1995), por sua vez, permitem compreender que a distribuição das receitas 
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estaduais procede de articulações políticas, cujos interesses que prevalecem, a rigor, passam a 

determinar a aplicação dos recursos, em que as prioridades apresentadas, na verdade, não 

descaracterizam um fundamento central no capitalismo consistente com a relação de 

dominância de classe, seja pela elevação na produtividade dos trabalhadores, ou na harmonia 

interna à sociedade potiguar, conforme vestígios teóricos de O`Connor (1977). 

Atingindo agora o esmiuçado pela Tabela 35, o que salta aos olhos, peculiarmente nas 

despesas correntes corresponde a um assimétrico comportamento dentre as rubricas 

enfatizadas, expressando na DP uma variabilidade sempre crescente e a DJ e ODC, algumas 

reduções no período, reservando as outras despesas correntes, o registro da média em sendo 

negativa. 

 Tal contorno, necessariamente, admite compreender que o quadriênio é 

significativamente instável, pois não apenas há oscilações nas contas públicas, bem como os 

gastos de folha de funcionários e encargos sociais excedem a determinado ritmo de 

incremento anual bastante anômalo, notadamente pela característica de dedicação 

orçamentária potiguar mais voltada ao custeio e, principalmente, a existência restritiva da 

LRF, a partir de Luque e Silva (2004), e Afonso et al. (2006). 

 Embora as razões sejam pertinentes, ocorre uma interpretação adicional e que talvez 

indique o atual estágio de coisas fiscalmente no Brasil, a Saber: a análise feita por Fioravante 

et al. (2006). Os autores, via de regra, constatam empiricamente que os entes municipais de 

estados nordestinos após a adoção da Lei de Responsabilidade Fiscal não passam a ter uma 

queda nos dispêndios, ao contrário, notam um acréscimo substancial. 

 Entende-se, por seu turno, que o resultado de forte aumento de 2012 para 2013, na 

verdade, decorre de uma fragilidade institucional, problematizando os achados de Giuberti 

(2005) defensora de que a LRF é uma norma bastante sólida, a evidência da Tabela 35 revela 

um descompasso entre a regulamentação e a correspondente efetivação, possibilitando 

compreender que a eventual indisciplina fiscal potiguar, na realidade, está engendrada em um 

universo mais abrangente. 

 Afinal, os termos anteriores balizados nos estudos de North (2001), Conceição (2002) 

e Gala (2003), sem dúvida, admitem que a prioridade estadual no RN, em referência a 

adequação de política pública, firma-se na ideia de Brunhoff(1985) e Soares (1995), as quais 

suscitam nuances teóricas capazes de abarcar esse cenário, além de que o princípio da 

demanda efetiva descrito por Keynes (1985 e Kalecki (1987) amálgama essa discussão 

consistentemente. 



203 

 Já os gastos de capital, especialmente, perfazem trajetórias bastante oscilantes, a Di, 

DIF e DAD, as quais se alternam no terreno positivo ou negativo, aumentando ou caindo ano 

a ano, claramente em virtude das condições financeiras externas ao país e, portanto o próprio 

estado norte-rio-grandense, conforme anunciado ao longo do trabalho, segundo subsídios de 

Minsky (1986), Carneiro (2002) e Gomes (2009). 

 Nessas circunstâncias, torna-se cabível ressaltar os dispêndios vinculados aos 

investimentos, os quais apresentam trajetória indo na contramão da DP, isto é, no contexto de 

elevação dos gastos com funcionalismo, há uma visível diminuição na aplicação dos recursos 

em infraestrutura, denotando o traço menos propenso na dinamização estadual via inversões 

públicas e sim na garantia de direitos sociais mais básicos, cuja explicação procede da 

flagrante reduzida dinamicidade potiguar. 

 Finalmente, a Tabela 36 mostra, de maneira específica, o crescimento das rubricas 

vinculadas ao consumo social, na leitura de O`Connor (1977), em que ambas as contas 

apresentam de 2012 a 2015 incrementos médios notáveis, ainda que tenha ocorrido quedas 

pontuais ao longo do período nos gastos, registrando aumentos não interrompidos no 

quadriênio em tantas outras contas. 

 De fato, os itens antes enfatizados, sem dúvida, demonstram destacada importância 

nos anos analisados, tendo em vista, necessariamente, tratar-se de um contexto 

economicamente desafiador no terreno financeiro internacional, o qual deve, ao menos nos 

termos admitidos nesta tese, produzir ganhos mais relevantes à classe dominante em suas 

diferentes frações, reservando às despesas sociais, aspectos inibidores das eventuais 

desarmonias sociais no estado do RN. 

Em suma, os contornos destacados até então, a rigor, permitem compreender que há no 

quadriênio choques econômicos externos, os quais alteram cifras de rubricas aqui apontadas, 

todavia, não ocorre mudanças orçamentárias significativas capazes de modificar as diferenças 

de classe, particularmente entre capital e despesas sociais, anunciadas durante o transcurso do 

estudo presente nestas páginas. 

Portanto, alcança-se a análise do Gráfico 9, o qual revela um contorno de mais 

expressiva elevação no ICMS frente ao FPE, ainda que não tão destacadamente, entretanto, tal 

resultado possibilita admitir que o Rio Grande do Norte aparenta ser um estado mais 

autônomo relativamente, cujas nuances permissivas a tal afirmação correspondem, 

fundamentalmente, ao constatado na comparação ao traçado pelo Fundo de Participação dos 

Estados no quadriênio, bem como a sucessiva predominância potiguar na arrecadação própria 

perante aos repasses após o período 2004/2007. 
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Gráfico 9- Taxa de crescimento do ICMS e FPE no RN, 2012/2015. 

 

Fonte: Resultados com base em dados do BO 2012/2015. 

 

Uma observação interessante, sem dúvida, deve-se à recuperação do conceito de 

Poulantzas (1977), o qual converge ao asseverado nos resultados do ICMS durante o 

transcurso do trabalho, particularmente, em virtude do governo norte-rio-grandense deter a 

possibilidade de realizar gastos financiados pelos recolhimentos tributários próprios em maior 

proporção e destiná-los assimetricamente às classes, já que essa configuração, flagrantemente, 

confere ao ente mencionado, a condição de mais independente fiscalmente e, 

consequentemente, menos susceptível às eventuais inflexões econômicas externas ao estado, a 

exemplo do quadro de crise amplamente discutido na tese. 

 Finalmente, atingiu-se o término do percurso analítico da pesquisa, assegurando 

mínimas evidências que se compatibilizaram aos objetivos do estudo, envolvendo 

convergências teórico-metodológicas e robustas em explicitar aspectos passíveis de discussão. 

Assim, esse desenho sistemático foi complementado ao cabo deste capítulo, suscitando alguns 

comentários derradeiros postados nas considerações finais a seguir, em que se descreveram 

partes não negligentes de um caminho plausivelmente apresentado ao longo destas páginas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 Uma vez tendo alcançado o término desta tese, a qual trouxe como objetivo geral, a 

análise do financiamento pelo fundo público, expresso no orçamento potiguar em termos de 

capital e despesas sociais, comparando a programação e execução orçamentárias, balizando o 

exame a partir de parâmetros institucionalmente propostos, a exemplo do PPA, LDO, LOA e 

BO, o estudo apresentou contornos relevantes e que foram objeto de apreciação ao longo do 

anunciado percurso. 

Nessas circunstâncias, o problema da investigação apontou: o fundo público no RN, 

manifestado na programação e a execução orçamentárias, admitiu diferenças em termos da 

dotação na forma de capital e despesa sociais, no último trio de ciclos do PPA? A hipótese do 

estudo sustentou que o orçamento potiguar explicitou diferenças entre a programação e 

execução, mais precisamente na maior dotação em termos de capital diante das despesas 

sociais, especialmente no que tange ao consumo social, demarcando o que se esperou no 

trabalho. 

 Inicialmente, assumiu-se o método dialético na condição de um instrumento auxiliar, 

de maneira que a maior parcela da literatura e a incursão conceitual aceitas no trabalho, na 

verdade, produziram um envolvimento teórico-metodológico cabível ao esperado na pesquisa, 

conferindo atributos capazes de viabilizar a discussão, do ponto de vista operacional, 

constituindo um modelo analítico. 

 Mais claramente, houve a tentativa de compatibilizar inúmeras facetas que suscitaram 

o problema da tese, reunindo conceitos diferentes, a exemplo de Estado capitalista (bloco no 

poder e autonomia relativa), além dos partidos competitivos, federalismo e descentralização 

fiscais, políticas econômicas e sociais, bem como a dotação do orçamento em capital e 

despesas sociais, conjuntamente à disposição dos dados, configurando o desenho investigativo 

destas páginas. 

 A aderência do binômio teoria metodologia, sem dúvida, convergiu ao método 

dialético, pois os autores notabilizados como os principais à análise, necessariamente, eram de 

orientação marxista e, portanto, aceitadores de procedimentos semelhantes, cuja lógica central 

decorreu da antítese formal de conceitos repousantes sobre os elementos empíricos aqui 

admitidos, em que a maior expressão tratou da aplicabilidade da ideia de Estado capitalista de 

Nicos Poulantzas diante do ente estadual potiguar. 

 De fato, evidenciou-se como uma primeira aproximação conceitual, a discussão de 

Estado capitalista e sua relação com o sistema federativo brasileiro, haja vista, 
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consequentemente, o RN ter demarcado aderência a esses aspectos, mostrando componentes 

compatíveis aos fundamentos antes mencionados, tanto na perspectiva de aparelho de Estado 

quanto no âmbito federativo, razão pela qual se delimitou tais nuances. 

 Posteriormente, desenvolveu-se uma ordenação conceitual que reuniu o fundo público 

diante das políticas fiscais, monetárias (nacionalmente e internacionalmente) e perante às 

políticas sociais, tendo em vista, a rigor, a busca por identificar articulações relevantes ao 

estudo. Logo, o conceito esmiuçou elementos que sustentaram a porção empírica do trabalho, 

já que o fundo público se expressou no orçamento programático e a execução desse, 

vinculação primordial a tese. 

 Assim, a ideia da ligação das políticas e o fundo público, na realidade, trouxe uma 

pertinência teórica capaz de explicitar compatibilidades entre literaturas diferentes, pois a 

distribuição dos recursos entre classes distintas exprimiu o que a teoria previu de políticas 

fiscais expansivas ou não a cada parcela econômica, cuja dotação orçamentária desenhou, em 

boa medida, tal articulação. 

 Os contornos anteriores, sem dúvida, foram consoantes às demais políticas 

econômicas, ou mesmo sociais, cuja tônica demonstrou um viés assimétrico latente, 

justificando as razões pelos procedimentos anunciados durante o transcurso da pesquisa, de 

modo que se evidenciou as bases sustentadoras do alcançado por ocasião da aplicação no Rio 

Grande do Norte, suscitando um modelo de análise passível de adoção. 

 De maneira mais específica, assumiu-se a premissa de que a composição do fundo 

público, na verdade, configurou um contexto de diferenciação de classes, em que os 

capitalistas e os trabalhadores apresentaram demandas perante o Estado, que, conforme a 

literatura aqui apontada, exerceu um beneficiamento mais flagrante à chamada reprodução 

ampliada do capital, tendo na expressão antes mencionada, o modo pelo qual se vislumbrou a 

assimetria social, cuja manifestação se deu nas diferenças de dotação orçamentárias 

programaticamente ou exequivelmente. 

 De fato, o fundo público sofreu influências por meio das políticas econômicas, pois 

tais ações governamentais produziram como pretensão primordial, a busca pela elevação na 

taxa de lucro capitalista, devido à utilização de uma carga tributária visivelmente regressiva (a 

exemplo do tributo ligado ao consumo o ICMS) capaz de recolher impostos relativamente 

maiores dos trabalhadores, através do ajuste nos juros e câmbio promotores do estímulo aos 

investimentos privados prioritariamente, caracterizando um conjunto de medidas passíveis de 

alargamento das condições econômicas e sociais, notabilizando esse processo. 
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 Incrementou-se a isso, via de regra, que a aceitação da política social teve a 

prerrogativa de harmonia no interior da sociedade, cuja função foi o combate de eventuais 

contendas de membros das diferentes classes, ofertando aos menos contemplados, a 

possibilidade de determinados tipos de direitos, os quais se revelaram notadamente inferiores 

àqueles destinados as porções destacadamente elevadas do ambiente social capitalista 

mundialmente, segundo sustentou a literatura examinada na tese. 

 Nesse sentido, o percurso rememorado, sumariamente, explicitou nuances centrais à 

adequada recuperação de aspectos fundamentais explorados na investigação, quer dizer, os 

traços teóricos e metodológicos mencionados trouxeram consistência, pelo menos em parte, a 

análise dos ciclos do Plano Plurianual de 2004 a 2015, especialmente no RN, permitindo a 

realização de algumas sintéticas considerações conclusivas. 

 Nos anos 2004/2007, por seu turno, constatou-se no Rio Grande do Norte, dentro do 

aparato institucional grafado na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma característica 

considerada desenvolvimentista que foi descrita no PPA, cujo cenário plausível procedeu das 

condições externas ao ambiente econômico brasileiro e as repercussões no estado foram 

latentes, circunscrevendo traços marcantes de iniciativas governamentais potiguares em torno 

das contas públicas. 

 De fato, a estrutura normativa vinculada à LDO e LOA apresentou flagrantes 

tentativas de disciplinar fiscalmente o RN, entretanto, os principais destaques do período e 

que tiveram convergência ao problema da tese, necessariamente, trataram dos gastos com 

despesas sociais limitados a algo próximo de 10% em termos médios, reservando uma 

proporção da ordem de 40% aproximadamente do consumo social, reforçando as afirmações 

de diferenciação de classe amplamente aceita na literatura de orientação marxista, pois 

sinalizaram diferenças na dotação do orçamento do RN. 

 Uma última nota digna de referência no primeiro ciclo do PPA, na realidade, 

correspondeu a dedicação orçamentária em relação à educação, a qual exibiu valores 

representativos, todavia, a razão da rubrica perpassou pela lógica de aumento na 

produtividade da força de trabalho, cujos maiores beneficiários foram os capitalistas, 

demonstrando que a política social assumiu um significado de redutor de eventuais 

desarmonias sociais combinada ao fortalecimento do capital internamente ao RN. 

 Seguindo o raciocínio, os anos 2008/2011, em essência, tiveram a conservação do 

mesmo movimento antes enfatizado, cuja particularidade foi observada na mais expressiva 

turbulência do sistema capitalista globalmente desde a crise de 1929, tendo sua repercussão 

no Brasil mensurada na captação pelas taxas básicas de juros, as quais tentaram inibir 
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significativos afluxos de capitais migrando para fora do país, dificultando as contas externas 

e, portanto, o quadro subnacional, a exemplo do RN. 

 A instabilidade econômica de proporções globais, via de regra, produziu relevantes 

sobressaltos no capitalismo, em que a revisão de literatura empírica possibilitou admitir tais 

contornos, inclusive asseverando alguns elementos de redução de arrecadação, aumento 

relativo nos gastos, desequilíbrio fiscal como consequência, convergindo aos achados no 

estudo aqui realizado. 

 Assim, houve um descompasso entre a previsão no Plano Plurianual 2008/2011 e 

alguns resultados observados no Balanço Orçamentário, cuja tendência versou na direção da 

tentativa de um ajuste nas contas públicas em desconformidade com uma proposta, 

oficialmente desenvolvimentista, a qual foi traçada anteriormente ao choque sistêmico 

mundialmente, apresentando como repercussão, maiores desafios administrativos no RN. 

 Acrescentou-se a isso, sem dúvida, a conservação de tendência dos orçamentos 

programático e a execução, tanto no período 2008/2011 quanto nos anos 2012/2015 no Rio 

Grande do Norte, assumindo não desprezíveis influências do terreno internacional no âmbito 

fiscal potiguar, no entanto, o que saltou aos olhos decorreu da preservação das diferenças 

sociais no estado. 

 Portanto, o cenário apontado trouxe flagrantes distinções no tocante ao contexto das 

relações entre a economia nacional e o plano estadual, contudo, houve a manutenção da 

configuração assimétrica em torno dos capitalistas e da força de trabalho, anunciando o 

contexto de uma sociedade marcada pelas diferenças, independentemente de ser inflada por 

crises da magnitude daquela globalmente atestada e enfatizada ao longo da pesquisa. 

 Assim, uma ressalva fundamental ao estudo, sem dúvida, foi recorrente da combinação 

entre as principais fontes de recursos no financiamento dos gastos potiguares, cuja 

peculiaridade perpassou pela mudança de comportamento do ICMS diante do FPE, 

configurando um aumento do tributo estadual relativamente frente ao repasse proveniente da 

União, permitindo um incremento na autonomia fiscal do Rio Grande do Norte, já que 

propiciou haver maiores possibilidades de aplicação dos recursos, beneficiando, 

tendencialmente, os membros da classe dominante através do conceito de autonomia relativa. 

 A explicitação de tais razões, por sua vez, foram consoantes a eclosão da crise de 

proporções mundiais, a qual trouxe tendências de redução na arrecadação originária das 

transferências intergovernamentais, de modo que um choque financeiro internacional 

desfavorável produziu desaceleração no recolhimento de impostos vinculados a renda 
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(progressivos), a exemplo dos tributos incidentes sobre o rendimento das pessoas físicas e 

jurídicas, afetando no volume do Fundo de Participação dos Estados. 

 O argumento anterior, por seu turno, revelou a ocorrência de uma inversão de 

tendência no RN, passando de uma subordinação do tributo de competência estadual diante 

dos repasses federais no ciclo do PPA 2004/2007, perfazendo uma supremacia do primeiro 

perante o segundo nos ciclos seguintes dos Planos Plurianuais, tendo a componente crise 

como um fator de representativa importância para o ente subnacional aqui considerado. 

 De fato, os traços precedentes tiveram destacada significância na pesquisa, assumindo 

um dos aspectos mais relevantes, em que uma condição fiscal potiguar menos dependente das 

transferências federais possibilitou haver aumento na autonomia relativa estatal nos termos 

admitidos nesta tese, de modo que uma maior dotação orçamentária, a qual firmada nas 

receitas próprias como mais representativa parcela, permitiu a realização de políticas com 

menor dependência diante das diferentes classes sociais. 

Restando um par de pontos ainda passíveis de consideração, ou seja, a investigação 

forneceu uma conclusão conceitual na qual a política social aqui assumida, via de regra, 

combinou o consumo e despesas sociais, cuja convergência possibilitou compreender que os 

esforços governamentais trouxeram nuances capazes de reunir direcionamentos vinculados à 

reprodução ampliada do capital em maior grau e, mais residualmente, o atendimento aos 

menos contemplados, através das distinções na composição das ações do setor público 

voltadas às parcelas menos beneficiadas. 

Acrescentou-se a isso, a rigor, o fato do Rio Grande do Norte ser um estado 

economicamente pouco dinâmico, quer dizer, a principal presença capitalista não se deu no 

seguimento produtivo industrial, cabendo ao terreno dos serviços tal desenho, além de que o 

investimento social assumiu proporções bastante diminutas, cuja explicação foi decorrente da 

característica de periferia norte-rio-grandense, fornecendo os contornos tão eloquentes 

constantes nesta tese. 

Uma vez tendo desenvolvido este percurso, em que trouxe importantes percepções 

através da investigação, tornou-se possível extrapolar os resultados aqui alcançados e tecer 

alguns sumários comentários sobre a situação fiscal dos estados brasileiros atualmente, 

notadamente pelos elementos abordados na análise e consoantes com os desafios assistidos, 

tanto pela perspectiva econômica quanto por meio da ótica política ou social. 

De fato, o cenário desolador provocado pelas turbulências financeiras mundialmente 

desde 2008, na verdade, têm apresentado repercussões no terreno econômico subnacional, já 

que revelou reduções no nível de arrecadação estadual pela queda no ritmo da atividade 
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econômica, diminuição nos repasses federais, afinal, um ambiente bastante adverso ao 

cumprimento das atribuições básicas, a exemplo do fornecimento dos serviços públicos e até 

mesmo o pagamento de salários da folha de funcionários. 

Esse contexto insofismavelmente preocupante, sem dúvida, sinalizou um par de 

aspectos não desprezíveis, de um lado, a crise nas finanças públicas e que puseram em 

flagrante dificuldade os gestores estaduais, conforme demonstrado ao longo da pesquisa no 

RN, por outro lado, a conservação das relações capitalistas inalteradas em sua essência, cuja 

marca indelével correspondeu ao entendimento de que se reproduziu, consequentemente, o 

comportamento de Estado autônomo relativamente em seus contornos sustentadores 

conceituais. 

Com efeito, a discussão explicitou em uma unidade federativa vestígios relevantes, os 

quais indicaram a contundente diferenciação de classe, cujo atendimento das demandas de 

parcelas menos contempladas, na realidade, assumiu uma razão meramente atenuadora de 

conflitos sociais, daí a formulação e execução de políticas dotadas nos orçamentos 

programático e a execução desse em benefício dos membros da classe dominada, mais 

residualmente, além de ajustes eventuais na distribuição dos recursos quando a previsão não 

supria as demandas integralmente. 

Assim, o percurso desta tese, sem dúvida, encaminhou nuances interessantes ao 

proposto na pesquisa, admitindo que houve no Rio Grande do Norte e, portanto, nos demais 

estados brasileiros tendencialmente, pelo menos parcialmente, a partir do resgate proveniente 

da literatura, instabilidades econômicas com componentes externos aos entes, notadamente 

pelas flutuações internacionais financeiramente e em termos sistêmicos, tendo como 

influências apenas o patamar dos valores, porém, o hiato social se conservou no estado, tal 

qual grafado nos documentos e evidências aqui examinadas. 

Portanto, esta investigação teve vários elementos essenciais ao alcance dos objetivos 

do estudo, permitindo a construção de procedimentos aos moldes dos utilizados na análise, 

cujas exceções relevantes foram circunscritas nas ausências de traços de disputas políticas 

pela apropriação de maiores fatias do fundo público (mais representativas dotações 

orçamentárias), penetração em nuances de lutas de classe no tocante às relações entre capital e 

trabalho, dentre outros, demarcando focos não explorados na tese e enfatizados 

subsidiariamente na argumentação. 

Finalmente, atingiu-se o término da pesquisa, a qual apresentou inúmeras limitações, a 

exemplo da diminuta série temporal e que demandasse mais ciclos do PPA; outra restrição foi 

a não consideração de uma quantidade superior de entes estaduais; afinal, a realização de uma 
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investigação capaz de suscitar dados relativos a orientações de grupos políticos (via 

observação em loco) compatíveis à ideia de capital e despesas sociais, o fato foi que diversos 

procedimentos não tiveram sua adoção, reservando aos próximos pesquisadores essa 

desafiadora tarefa não contemplada na tese agora concluída. 



212 

REFERÊNCIAS 

 

AFONSO, C. A.; SOUZA, H. de. O Estado e o desenvolvimento capitalista no Brasil: a 

crise fiscal. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

 

AFONSO, J. R.; ARAÚJO, E. A. A Capacidade de Gastos dos Municípios Brasileiros: 

arrecadação própria e receita disponível. São Paulo: 2000. Cadernos Adenauer. 

 

AFONSO, J. R.; SERRA, J. Federalismo Fiscal à Brasileira: algumas reflexões. Revista do 

BNDES, Rio de Janeiro, n. 12, dez. 1999. 

 

AFONSO, J. R.; KHAIR, A.; OLIVEIRA, W. de. Lei de Responsabilidade Fiscal: os avanços 

e aperfeiçoamentos necessários. In: Gasto Público Eficiente: 91 propostas para o 

desenvolvimento do Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 2006. 

 

AFFONSO, R. B. A. O Federalismo e as Teorias Hegemônicas da Economia do Setor 

Público na Segunda Metade do Século XX: um balanço crítico. 2003. Tese (Doutorado) - 

Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas, 2003. 

 

ANDRADE, L. A. G. de. Orçamento e Política: considerações sobre o quadro brasileiro atual. 

Análise conjuntiva, Belo Horizonte, v. 1, p. 67-82, 1986. 

 

ARAÚJO, H. V. de. Análise Comparativa do Gasto Social Brasileiro por Índices de Retornos 

Tributários. In: Prêmio do Tesouro Nacional IX. Brasília, DF: 2006. 

 

ARAÚJO, T. B. Ensaio sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e urgências. Rio de 

Janeiro: Revan Fase, 2000. 

 

ARESTIS, P. et al. O Euro e a Ume: Lições para o Mercosul. Economia e Sociedade, 

Campinas, v. 12, n. 1, p. 1-24, 2003. 

 

AZEVEDO, C. M; SHIKITA, P. F. A. Assimetria de informação e o crédito agropecuário: o 

caso dos cooperadores da Coamo-Toledo (PR). RER. V. 42, n. 02, 2004. 



213 

 

BAER, W. A economia brasileira. 2. ed. São Paulo: Nobel, 2002. 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Ata do Comitê de Política Monetária 2004-2015. Brasília, 

DF: BCB, 2016. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br>. Acesso em: 20 jun. 2016. 

 

BATISTA JUNIOR, P. N. Estado e empresários: aspectos da questão tributária. Novos 

Estudos CEBRAP, n. 41, p. 26-39, mar. 1995. 

 

BELLUZO, L. G. de M. O declínio de Bretton Woods e a emergência dos mercados 

―globalizados‖. Economia e sociedade, Campinas, [FLTAM VOLUME E NÚMERO], p. 11-

20, jun. 1995. 

 

BLANCHARD, O. Macroeconomia. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

 

BONELLI, R. O que causou o Crescimento Econômico no Brasil? In: GIAMBIAGI, F. 

(Org.). Economia Brasileira Contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 307 - 377. 

 

BORSANI, H. Relações entre Economia e Política: teoria da escolha pública. In: ARVATE, 

P. R.; BIDERMAN, C. (Org.). Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004. P. 103 – 125. 

 

BRUNHOFF, S. de. Estado e capital: uma análise da política econômica. Rio de Janeiro: 

Forence, 1985. 

 

BUARQUE, S. C. Metodologia de Planejamento do Desenvolvimento Local e 

Sustentável. Brasília, DF: INCRA/ IICA, 1998. 

 

CARLIN, W.; SOSKICE, D. Macroeconomics: imperfections, institutions and policies. 

Oxford: Oxford University Press, 2006. 

 

CARNEIRO, R. Desenvolvimento em crise: a economia brasileira no último quarto do 

século XX. São Paulo: Editora UNESP, IE/Unicamp, 2002. 

 



214 

CARNOY, M. Estado e Teoria política. 2. ed. Campinas: Papirus, 1988. 

 

CARVALHO, F. J. C. Equilíbrio Fiscal e Política Econômica Keynesiana. Revista Análise 

Econômica, Porto Alegre, ano 26, n. 50, p. 7-25, set. 2008. 

 

CARVALHO, F. J. C. et al. Economia monetária financeira: teoria e política. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007. 

 

CINTRA, M. A. M. Suave Fracasso: a política macroeconômica brasileira entre 1999 e 

2005. Revista Novos Estudos – CEBRAP, v. 73, nov. 2005. 

 

CODATO, A. Poulantzas, o Estado e a Revolução. In: ______. Revista Crítica Marxista. 

Campinas: UNICAMP, 2008. p. 65-87. 

 

CONCEIÇÃO, O. A. C. Instituições, crescimento e mudança na ótica institucionalista. 

2002. Tese (Doutorado) - Fundação de Economia e Estatística, Porto Alegre, 2002. 

 

CONDÉ, E. A. S. Laços na Diversidade a Europa Social e o Welfare em Movimento 

(1992-2002). 2004. Tese (Doutorado) - Instituto de Economia, Universidade de Campinas, 

Campinas, 2004. 

 

CORAZZA, G. O Caminho de Volta do Abstrato ao Concreto: uma introdução ao método da 

Economia Política em Marx. In: ______. Método da ciência Econômica. Estudos 

Econômicos. São Paulo. V. 26. Número Especial, 1996. 

 

FAGNANI, E. Política Social no Brasil (1964-2002): entre a cidadania e a caridade. 2005. 

Tese (Doutorado) - Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas, 2005. 

 

FERREIRA, F. D. DA S; SILVA, W. G; LIMA, F. A. Condições fiscais e crescimento 

econômico: uma análise das finanças públicas de estados nordestinos, 2003/2015. Revista 

Espacios. V. 37, n. 37. P. 7-21, 2016. 

 



215 

FERREIRA, F. D. da S.; SILVA, W. G. Finanças públicas municipais de estados do centro-

oeste brasileiro e a crise financeira internacional: uma análise a partir do choque econômico 

pós-2008. Revista de economia, Anápolis,v. 13, n. 1. p. 38-62, 2016. 

 

FIOCCA, D. A Oferta de Moeda na Macroeconomia Keynesiana. São Paulo: Paz e Terra, 

2000. 

 

FIGUEIREDO, M. F.; FIGUEIREDO, A. M. C. Avaliação política e avaliação de políticas. 

Análise & Conjuntura, Belo Horizonte,v.1, n. 3, set./dez. 1986. 

 

FIGUEIREDO, J. S. et al. Concentração e Polarização Industrial: uma análise da agroindústria 

canavieira no Brasil. Revista Geonordeste, ano 23, n. 2, 2012. 

 

FIGUEIREDO, J. S.; SILVA, S. C.; SILVA, W. G. Capacidade Financeira: uma análise dos 

municípios baianos e cearenses no período do Governo Lula (2003/2010). Revista Economia 

em Debate, Cariri, n. 5, p. 61-86, 2011. 

 

FIORAVANTE, D. G.; PINHEIRO, M. M. S.; VIEIRA, R. S. Lei de Responsabilidade Fiscal e 

finanças públicas municipais: impactos sobre despesas com pessoal e endividamento. Texto para 

Discussão, Brasília, DF, n. 1.223, 2006. 

 

FRANCO, G. H. B. Crônicas da Convergência: ensaios sobre temas já não tão polêmicos. 

Rio de Janeiro: Topbooks, 2006. 

 

FRIEDMAN, M. Capitalismo e Liberdade. 2. ed. São Paulo: Nova Cultura, 1985. 

 

GALA, P. A teoria Institucional de Douglass North. Revista de Economia Política, v. 23, n. 

2, 2003. 

 

GERMER, C. M. A Relação Abstrato ou Concreto no Método da Economia Política. In: 

______. Método da ciência Econômica. Estudos Econômicos. São Paulo. V. 26. Número 

Especial, 1996. 

 

GETZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 



216 

 

GIAMBIAGI, F. A crise fiscal da União: o que aconteceu recentemente? Textos para 

discussão, Rio de Janeiro, n. 35, p.1-21, jan. 1996.  

 

GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. Finanças Públicas: teoria e prática no Brasil. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2001. 

 

GIUBERTI, A. C. Lei de Responsabilidade Fiscal: efeitos sobre o gasto com pessoal dos 

municípios brasileiros. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 33.,2005,Natal. 

Anais...Natal: ANPEC, 2005. 

 

GOBETTI, S. W. Ajuste Fiscal no Brasil: os limites do possível.Textos para discussão, 

Brasília, n. 2037, fev. 2015. 

 

______. Flexibilização Fiscal: novas evidências e desafios. Texto para discussão, Rio de 

Janeiro, n. 2132, set. 2015. 

 

GOMES, G. M.; MAC DOWELL, M. C. Os Elos Frágeis da Descentralização: observações 

sobre as finanças dos municípios brasileiros. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE 

FEDERALISMO E GOVERNOS LOCAIS, 1995, La Plata. Anais...Argentina: 1995. 

 

______. Descentralização Política, Federalismo Fiscal e Criação de Municípios: o que é 

mau para o econômico nem sempre é bom para o social. Brasília, DF: IPEA, 2000. 

 

GOMES, Z. B. O programa empregador de última instância: sua relevância em tempos de 

crises financeiras e sua aplicabilidade ao Brasil. 2009. Dissertação (Mestrado) - Programa de 

Pós-graduação em Economia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. 

 

GOMES, Z. B.; LOURENÇO, A. L. C. O Estado como empregador de última instância: uma 

proposta de pleno emprego, estabilidade e condições dignas de trabalho para o Brasil. 

Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. 3, p. 485-519, 2012. 

 

GOUGH, I. State Expenditure in Advanced Capitalism. New Left Review, Londres, v.1, n. 

92, p.53-92, 1975. 



217 

 

HERMANN, J. Ascensão e Queda da Política Fiscal: de Keynes no ―Autismo Fiscal‖ dos 

Anos 1990-2000. Rio de Janeiro: Instituto de Economia/UFRJ, 2006. 

 

KALECKI, M. ―As Equações Marxistas de Reprodução e a Economia Moderna‖. In: ______. 

MIGLIOLI, J. (Org.). Crescimento e Ciclo das Economias Capitalistas. 2. ed. São Paulo: 

Hucitec, 1987. 

 

KEYNES, J. M. A Teoria Geral, do Emprego, do Juro e da Moeda. São Paulo: Nova 

Cultural, 1985. 

 

KOHAMA, H. Balanços Públicos: teoria e prática.São Paulo: Atlas, 1999. 

 

KRUGMAN, P. ―Differences in income elasticities and trends in real exchange rates‖. In: 

European Economic Review, maio, 1989. 

 

KRUGMAN, P. R.; OBSTFELD, M. Economia Internacional: teoria e prática. São Paulo: 

Person Addison Wesley, 2005. 

 

LEVI-STRAUSS, C. O pensamento selvagem. Campinas: Papirus, 1962. 

 

LIPIETZ, A. O capital e seu espaço. São Paulo: Nobel, 1988. 

 

LOPREATO, F. L. C. O colapso das finanças estaduais e a crise da federação. São Paulo: 

UNESP/IE/Unicamp, 2002. 

 

______. A Política Fiscal Brasileira: limites e entraves ao crescimento. Instituto de 

Economia/UNICAMP. n 131, agosto. 2007. 

 

______. Crise Econômica e Política Fiscal: os desdobramentos recentes da visão 

convencional. Texto para discussão. IE/UNICAMP, Campinas, n. 236, jun. 2014. 

 



218 

______. Milton Friedman e a Efetividade da Política Fiscal. Texto para discussão. 

IE/UNICAMP, Campinas, n. 209, ago. 2012. 

 

LUQUE, C. A.; SILVA, V. M. A Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal: combatendo 

falhas do governo à brasileira. Revista de Economia Política, v. 24, n. 3, 2004. 

 

LUXEMBURGO, R.A Acumulação do Capital. São Paulo: Nova Cultural, v. 1, 1985. 

 

MANDEL, E. Capitalismo tardio. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 

 

MARQUES, E. C. Formação de Agendas Governamentais Locais: o caso dos consórcios 

intermunicipais. 2007. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Políticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

MARX, K. O Método da Economia Política. In: ______. Contribuição à Crítica da 

Economia Política. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

MASCARO, A. L. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013. 

 

MEDEIROS, C. A.; SERRANO, F. Inserção externa, exportações e crescimento no Brasil. In: 

FIORI, J. L.; MEDEIROS, C. A. (Orgs.).Polarização mundial e crescimento. Petrópolis: 

Vozes, 2001. 

 

MENDES, M. Federalismo Fiscal. In: ARVATE, P. R.; BIDERMAN, C. (Org.). Economia 

do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. P. 421 - 461. 

 

MILIBAND, R. Poulantzas e o Estado capitalista. In: ______. Revista Crítica Marxista. 

Campinas, (SP): UNICAMP, 2008. 

 

MINSKY, H. Stabilizing an Unstable Economy. New Haven: Yale University Press, 1986. 

 

MODENESI, A.M. Regimes Monetários. Bauru: Manole. 2005. 

 



219 

NASCIMENTO, E. R; DEBUS, I. Lei complementar n° 101/2000: entendendo a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 2. ed. Brasília, DF: ESAF, 2002. 

 

NASSIF, A. As Armadilhas do Tripé da Política Macroeconômica Brasileira. Revista de 

Economia Política, v. 35, n. 3, p. 426-443, 2015. 

 

NEDER, R. T. Políticas distributivas e legitimidade política. Análise & Conjuntura,Rio de 

Janeiro, v. 3, n. 2, 1988. 

 

NEVES, L. M. W.; PRONKO, M. A atualidade das idéias de NicosPoulantzas no 

entendimento das políticas sociais no século XXI. Germinal:Marxismo e Educação em 

Debate, Londrina, v.1, n.2,p. 97-111, jan. 2010. 

 

NORTH, D. C. Instituciones, cambio institucional y desempeño econômico. 2nd. México: 

Fondo de Cultura Economica, 2001.(ColecciónEconomía Contemporânea). 

 

O`CONNOR, J. USA: a crise do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

 

OFFE, C. The Theory of the CapitalistState and the Problem of Policy Formation. In: 

LINDEBERG, L. (Ed.). Stress and Contradiction in Modern Capitalism.Lexington: 

Lexington Books, 1975. [FALTAM AS PÁGINAS DO CAPÍTULO]. 

 

______. ―A Ingovernabilidade‖: sobre o renascimento das teorias conservadoras da crise. In: 

______. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, p. 

236-260. 1984 

 

______. Dominação de classe e sistema político sobre a seletividade das instituições políticas. 

In: ______. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

p. 140-177. 1984 

 

______. Partido competitivo e identidade política coletiva. In: ______. Problemas 

estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, p. 292 - 311. 1984 

 



220 

______. Sistema educacional, sistema ocupacional e política da educação: contribuição à 

determinação das funções sociais do sistema educacional. Educação e Sociedade,n.35, p. 9-

59, abr.1990. 

 

OLIVEIRA, F. de. Elegia para uma religião: SUDENE, Nordeste: Planejamento e conflitos 

de classes.3.ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1981. 

 

______. O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público. Novos 

Estudos, Número 22, outubro, 1988. 

 

POSTALI, F.; ROCHA, F. Federalismo fiscal enquanto esquema de seguro regional: uma 

avaliação do caso brasileiro. In: ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ECONOMIA, 29., 2001. Anais.. ANPEC, 2001. 

 

POULANTZAS, N. Poder político e classes sociais. São Paulo: Martins Fontes, 1977. 

 

______. O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1980. 

 

______. O Estado capitalista: uma resposta a Miliband e Laclau. Revista Crítica Marxista, 

Campinas, p. 105-129, 2008. 

 

PREBISCH, R. ―O Desenvolvimento Econômico da América Latina e Alguns dos seus 

principais problemas‖. In: BIELSCHOWSKY,R. (Org.).“Cinquenta Anos de Pensamento 

da CEPAL”. Cepal-Record, v. 1. 2000. 

 

RANGEL, M. de A. Resgates financeiros, restrição orçamentária fraca e postura fiscal 

dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: BNDES, 2003. 

 

REZENDE, F. Finanças Públicas. 2.ed. São Paulo: ATLAS, 2001. 

 

RIANE, F. Economia do Setor Público: uma abordagem introdutória. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

 



221 

RIO GRANDE DO NORTE. Lei nº 8.357, de 04 de agosto de 2003. Dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias do ano 2004e dá outras providências. Natal, 2003. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 8.472, de 12 de janeiro de 2004. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Estado 

para o Quadriênio 2004-2007 e dá outras providências. Natal, 2004. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 8.473, de 12 de janeiro de 2004. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2004 e dá outras providências. Natal, 

2004. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 8.552, de 02 de agosto de 2004. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 

ano 2005 e dá outras providências. Natal, 2004. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 8.632, de 01 de fevereiro de 2005. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2005 e dá outras providências. Natal, 

2005. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 8.690, de 03 de agosto de 2005. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 

ano 2006 e dá outras providências. Natal, 2005. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 8.797, de 16 de janeiro de 2006. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2006 e dá outras providências. Natal, 

2006. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 8.894, de 02 de agosto de 2006. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 

ano 2007 e dá outras providências. Natal, 2006. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 



222 

______. Lei nº 8.943, de 15 de janeiro de 2007. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2007 e dá outras providências. Natal, 

2007. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 8.991, de 26 de julho de 2007. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 

ano 2008. Natal, 2007. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 

2015. 

 

______. Lei nº 9.059, de 25 de janeiro de 2008. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Estado 

para o Quadriênio 2008-2011 e dá outras providências. Natal, 2008. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 9.060, de 25 de janeiro de 2008. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências. Natal, 

2008. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 9.106, de 11 de julho de 2008. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 

ano 2009. Natal, 2008. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 

2015. 

 

______. Lei nº 9.170, de 16 de fevereiro de 2009. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Natal, 

2009. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 9.252, de 12 de agosto de 2009. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 

ano 2010. Natal, 2009. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 

2015. 

 

______. Lei nº 9.314, de 01 de fevereiro de 2010. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2010 e dá outras providências. Natal, 

2010. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 



223 

______. Lei nº 9.351, de 02 de agosto de 2010. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 

ano 2011. Natal, 2010. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 

2015. 

 

______. Lei nº 9.449, de 24 de janeiro de 2011. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências. Natal, 

2011. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº9.520, de 29 de julho de 2011. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 

ano 2012. Natal, 2011. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 

2015. 

 

______. Lei nº 9.612, de 27 de janeiro de 2012. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Estado 

para o Quadriênio 2012-2015 e dá outras providências. Natal, 2012. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 9.613, de 02 de fevereiro de 2012. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2012 e dá outras providências. Natal, 

2012. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 9.648, de 01 de agosto de 2012. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 

ano 2013. Natal, 2012. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 

2015. 

 

______. Lei nº 9.692, de 18 de janeiro de 2013. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências. Natal, 

2013. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 9.767, de 13 de agosto de 2013. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 

ano 2014. Natal, 2013. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 

2015. 

 



224 

______. Lei nº 9.826, de 10 de janeiro de 2014. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências. Natal, 

2014. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 9.868, de 12 de agosto de 2014. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e 

execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2015 e dá outras providências. Natal, 2014. 

Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Lei nº 9.933, de 20 de janeiro de 2015. Estima receita e fixa despesa do Estado do 

Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências. Natal, 

2015. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Secretaria de Planejamento do Governo do Estado do RN. Balanço Orçamentário: 

2004. Natal: SEPLAN, 2004. Disponível em: <http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 

out. 2015. 

 

______. Balanço Orçamentário: 2005. Natal: SEPLAN, 2005. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Balanço Orçamentário: 2006. Natal: SEPLAN, 2006. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Balanço Orçamentário: 2007. Natal: SEPLAN, 2007. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Balanço Orçamentário: 2008. Natal: SEPLAN, 2008. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Balanço Orçamentário: 2009. Natal: SEPLAN, 2009. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Balanço Orçamentário: 2010. Natal: SEPLAN, 2010. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 



225 

______. Balanço Orçamentário: 2011. Natal: SEPLAN, 2011. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 11 out. 2015. 

 

______. Balanço Orçamentário: 2012. Natal: SEPLAN, 2012. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 20 jun. 2016. 

 

______. Balanço Orçamentário: 2013. Natal: SEPLAN, 2013. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 20 jun. 2016. 

 

______. Balanço Orçamentário: 2014. Natal: SEPLAN, 2014. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 20 jun. 2016. 

 

______. Balanço Orçamentário: 2015. Natal: SEPLAN, 2015. Disponível em: 

<http://www.seplan.rn.gov.br>. Acesso em: 15 set. 2016. 

 

ROSDOLSKY, R.Gênese e estrutura de O capital de Karl Marx. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2001. 

 

SALVADOR, E. S. Fundo Público no Brasil:financiamento e destino dos recursos da 

seguridade social (2000 a 2007). 2008. Tese (Doutorado) - Instituto de Ciências Humanas, 

Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2008. 

 

SAVIAN, M. P. G; BEZERRA, F. M.―Análise de Eficiência dos gastos públicos no ensino 

fundamental no estado do Pará‖. Economia & Região, Londrina(Pr), v.1, n.1, p. 26-47, jan./jul. 2013. 

 

SERRANO, F. Acumulação e Gasto Improdutivo na Economia do Desenvolvimento. In: 

FIORI, J. L.; MEDEIROS, C. A. (Orgs.).Polarização Mundial e Crescimento. Petrópolis: 

Vozes, 2001. 

 

SILVA, A.C. M. Macroeconomia sem Equilíbrio. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

SILVA FILHO, L. A. et al. Receitas Correntes em Municípios Cearenses: autonomia ou 

dependência? Revista Controle, v. 8, n. 1, set. 2010. 



226 

 

______. Considerações sobre receitas municipais em estados do Nordeste: comparação entre 

Bahia, Ceará e Piauí 2007. Revista Econômica do Nordeste, v. 42, p. 409-424, 2011. 

 

SILVA FILHO, L. A.; SILVA, W. G. ConsiderationsAbout municipal governmentfinance in 

thestateofthe Espírito Santo 2001/2009. Chinase business review, v. 14, n. 1,p. 9-19, 2015. 

 

SILVA, S. C. ; SILVA, W. G.; FIGUEIREDO, J. S. Dinâmica Espacial da Capacidade 

Financeira Municipal: as mesorregiões potiguares no ano de 2008. Revista Geonordeste, ano 

23, n. 1,p. 34-47, 2012. 

 

SILVA, W. G. et al. Despesas municipais no Sul do Brasil: uma abordagem via painel de 

dados. Revista Economia e Tecnologia, v. 08, n. 3, p. 69-84, 2012. 

 

SILVA, W. G.; SILVA, S. C.; FIGUEIREDO, J. S. Reflexões sobre a política social a partir 

do contexto monetário internacional: uma discussão preliminar. HOLOS, v. 2, 2013. 

 

SILVA, W. G. et al. Novas Regras para o Emprego Doméstico: uma análise a partir da 

avaliação de políticas públicas e a teoria institucionalista. In: SEMINÁRIO DE MODELOS E 

EXPERIÊNCIAS DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMA E PROJETOS 

SOCIAIS.5., 2014, Recife.Anais... p. 779-795. 2014. 

 

SIMONSEN, M. H.; CYSNE, R. P. Macroeconomia.2. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

SOARES, L. T. R. Ajuste Neoliberal e Desajuste Social na América Latina. 1995. Tese 

(Doutorado) – Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas,Campinas, 1995. 

 

SOUZA, J. Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora? 2. 

ed. rev. ampl. Belo Horizonte: UFMG, 2012. 

 

SOUZA, L. M. de. Comentando as classificações de políticas públicas. Cronos, Natal, v. 11, 

n. 3, p. 161, jul./ago. 2010. 

 

SOUZA, N. Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Atlas, 2005. 



227 

 

SWEEZY, P. M. O método de Marx. In:______. Teoria do desenvolvimento capitalista: 

princípios de economia política marxista. 3. ed. Rio de Janeiro: ZAHAR Editores. 1973. 

 

TOYOSHIMA, S. H. Instituições e Desenvolvimento Econômico: uma análise crítica das 

ideias de Douglas North. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1999. 

 

VARIAN, H. R. Microeconomia: princípios básicos. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

 

VARTANIAN, P. R. Choques Monetários e Cambiais sob Regimes de Câmbio Flutuantes nos 

Países Membros do Mercosul: há indícios de convergência macroeconômica? Revista 

Economia, maio/ago. 2010. 

 

WERNECK, R. L. F. Além da Estabilização: desafios da agenda fiscal. Revista Economia, 

v. 6, n. 3, Brasília, DF, 2005. 

 

WRAY, R. L. Trabalho e moeda hoje: a chave para o pleno emprego e a estabilidade dos 

preços. Rio de Janeiro: UFRJ/Contraponto, 2003. 


