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RESUMO 

 
 

Diniz, Andrey Jean Mattos, Dívida Pública de Santa Catarina: 1935 a 2008.  2009.  
120f. Monografia (Graduação  em  Ciências  Econômicas)  – Universidade  Federal  de  
Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Orientador: João Rogério Sanson. 
 
 
O presente trabalho tem como principal objetivo organizar uma série histórica de dívida 

e receitas orçamentária do Estado de Santa Catarina dos anos de 1935 a 2008. Tal 

objetivo é de contribuir na organização de um banco de dados de finanças pública do 

Estado de Santa Catarina. No decorrer do trabalho foi estabelecido um panorama da 

economia brasileira e catarinense para servir de auxilio na compreensão da análise dos 

resultados apresentados. A análise dos dados consistiu em fazer uma relação entre 

Dívida Total (DT) e Receita Total (RT) e Dívida Fundada (DF) e Receitas Correntes 

(RC). Os resultados obtidos através das relações DT/RT e DF/RC apresentaram 

comportamentos semelhantes ao longo dos anos. Ambas as relações sofreram acentuada 

queda nos primeiros anos analisados, de 1935 a 1943, mantendo-se em relativa 

estabilidade ao longo das décadas de 50 e 70, com valores abaixo de 1,00. O final da 

década de 70 o comportamento de ambas as relações apresenta trajetórias de 

crescimento nos valores das relações DT/RT e DF/RC, culminando em fortes oscilações 

durante a década de 80 até o ano de 1993. Com a adoção do plano real, o 

comportamento das relações DT/RT e DF/RC sofrem oscilações até o ano de 1999, 

porém, com amplitudes menores do que da década de 80. Em 2000, ano de publicação 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, há uma queda no valor de DT/RT e DF/RC, em 

relação ao ano anterior, resultando em comportamento estável até 2006, quando em 

2007 e 2008 os valores apresentam abrupta elevação, influenciado diretamente pela 

inclusão de cálculos das provisões matemáticas previdenciárias adotadas pelo Governo 

do Estado de Santa Catarina. 

 

 

Palavras Chave: Santa Catarina, Receita Orçamentária, Dívida Pública. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
 
 

1.1 Tema  

 

 

A necessidade do equilíbrio nas contas públicas é o primeiro passo em direção 

da responsabilidade na gestão fiscal. A Dívida Pública tema tão presente na vida dos 

brasileiros, se torna um tanto controverso. O fato é que o tema é utilizado, na maioria 

das vezes, apenas como discussões políticas, visando unicamente a desestabilização de 

grupos políticos rivais. 

Quer gostem ou não, a Dívida Pública é realidade brasileira, tanto na esfera 

nacional como nos Estados e Municípios. Para tanto, é necessário tratar o tema com a 

seriedade que lhe compete.   

O equilíbrio nas contas públicas e a eliminação dos constantes déficits fiscais é 

meta de muitos governantes. A redução e, até mesmo a eliminação dos débitos é 

objetivos dos gestores públicos, mas a questão é: Até que ponto a Dívida Pública é 

benéfica ao Estado e, quando que ela atinge proporção prejudicial à saúde financeira do 

Estado? O certo é que, a dívida parece se tornar um mal necessário.  

A busca, junto a terceiros, de recursos extras para o orçamento e, o 

endividamento, na grande maioria, é o caminho mais fácil para os governantes a fim de 

manter as atividades básicas do Estado e cumprir com projetos contemplados no 

programa de governo, tudo isso sem comprometer o prestígio político com um possível 

aumento de impostos. 

O tamanho, a capacidade de endividamento, o controle da dívida, tudo isso deve 

ser levado em conta para melhor compreensão do assunto. Temos de separar os casos 

onde o Estado busque financiamento extra-orçamento para realização de investimentos, 

nesse caso, o impacto pode gerar efeitos positivos e, portanto, a dívida deve ser vista de 

outra forma, ao contrário do endividamento que tem como único objetivo cobrir 

sucessivos rombos de caixa, que nesse caso os efeitos são negativos. 

Santa Catarina apresenta um histórico de endividamento interessante, os dados 

apresentados demonstram oscilações de comportamento da Dívida Pública catarinense 

ao longo dos anos de 1935 a 2008. 
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A ausência de uma organização por parte do Estado de Santa Catarina no que diz 

respeito às Finanças Públicas estadual foi o fator motivacional da realização do presente 

trabalho. 

         

1.2 Objetivos 

 
 

O objetivo geral da monografia é apresentar considerações sobre a relação de 

série histórica  da Dívida Pública e Receita Pública de Santa Catarina. 

 
Os objetivos Específicos são: 
 
 
a) Construção de uma série histórica sobre a Dívida Pública e Receita Pública de Santa 

Catarina dos anos de 1935 a 2008. 

b) Apresentar considerações sobre o comportamento da Dívida Total em relação á 

Receita Total. 

c) Apresentar considerações sobre o comportamento da Dívida Fundada em relação ás 

Receitas Correntes. 

  1.3 Metodologia  

 
 

A metodologia utilizada neste trabalho é a análise entre Dívida Pública em 

relação á Receita Pública do Estado de Santa Catarina. 

Tal análise é dividida em duas partes. A primeira parte é a relação entre Dívida 

Total e Receita Total e a segunda consiste na relação entre Dívida Fundada e Receitas 

Correntes. 

A análise consistiu em dividir o montante da Dívida Total (DT) em relação à 

Receita Total (RT) do mesmo ano; 

 

           Da mesma forma, procedeu-se com como a Dívida Fundada (DF) em relação às 

Receitas Correntes (RC);  
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A divisão dos valores referentes à DT/RT e DF/RC pelo mesmo ano teve como 

objetivo anular o efeito inflacionário existente no país durante o longo período 

analisado, resultando em dados finais mais confiáveis.  

No que refere-se à coleta dos dados, os mesmos foram coletados em órgãos 

Estaduais como: Secretaria de Estado da Fazenda, e Assembléia Legislativa de Santa 

Catarina, além de monografias como, Brasil ( 2001 ) e Motta ( 2002 ), Mignoni (2006). 

Na Secretaria de Estado da Fazenda foram coletado os dados referentes ás 

Receitas e Dívidas através de documentos de Balanços e Demonstrações, dos exercícios 

de 1950 a 1954, das Prestações de Contas, exercícios de 1955 a 1964, exceto 1960 

retirados da monografia de Mota (2002), e por último dados coletados nos Balanços 

Gerais dos exercícios de 1964 à 2008.  

Dados sobre despesas do ano de 2000 a 2008 foram também coletados nos 

Balanços Gerais dos Exercícios dos respectivos anos. 

No Centro de Memórias da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

(ALESC), foram consultados os relatórios dos presidentes da Província de Santa 

Catarina (1929 a 1940) que pudessem trazer explicações a despeito dos valores dos 

respectivos anos. Tais documentos eram mensagens de exercícios apresentados aos 

deputados da época pelo Governo de Santa Catarina. 

Os valores das Receitas, Despesas e Dívidas dos anos de 1935 a 1942 foram 

coletados da monografia de MIGNONI (2006), exceto valores do ano de 1938 que não 

foram encontrados pelo autor na época e, portanto devidamente justificado no trabalho. 

Os dados sobre Despesas dos exercícios de 1950 a 1999 foram coletados das 

monografias de e MOTA (2002) anos de 1950 á 1963. BRASIL (2001), anos de 1964 a 

1999. 

O presente estudo é descritivo analítico qualitativo, que segundo BÊRNI (2002) é 

uma abordagem metodológica que consiste em indagar: O que Aconteceu? Quais as 

causas e efeitos do fato? E qual a extensão e limites do ocorrido? 

 

 

1.4 Justificativa 

 

O interesse pelas finanças públicas, mais precisamente do Estado de Santa 

Catarina, proporcionou a realização desse importante trabalho. O assunto referente ás 
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finanças do Estado, por muitas vezes, é esquecido pelo próprio Estado de Santa 

Catarina, que não demonstra a atenção devida para tal tema. A construção de séries 

históricas sobre o assunto faz parte de uma ampla linha de pesquisa do curso de 

Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. 

A criação de um banco de dados sobre as Finanças Públicas do Estado, pelo 

Curso de Economia, é importante uma vez que o Governo de Santa Catarina não possui 

banco de dados sobre esse assunto. 

Os dados de Finanças do Estado, em formato digital, só estão disponíveis a partir 

do ano de 2003, no site da Secretaria da Fazenda e do Tribunal de Contas do Estado 

(TCE-SC). 

Este trabalho visa contribuir na construção organizada, em forma digital de série 

histórica de dados sobre os valores da Dívida Pública e Receita Pública de Santa 

Catarina, de 1935 a 2008. Os dados estão disponibilizados no sítio do Departamento de 

Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Catarina, no link monografias 

também disponibilizadas no sítio da FEPESE, link Santa Catarina, Estudos e Dados. 

 

 

1.5  Organização do Trabalho 

 

 

Este Capítulo, além da introdução, tratou de descrever os objetivos do presente 

trabalho, da pesquisa e da justificativa para a realização deste estudo. 

No capitulo 2, será abordado assuntos referentes aos conceitos básicos da teoria 

ligada à contabilidade Governamental, como Dívida e Receita além de temas ligados às 

finanças públicas, como endividamento dos Estados e Federalismo fiscal além dos 

conceitos ligados aos limites do endividamento público.  

Com o intuito de contextualizar os resultados e análises do capítulo 4, capítulo 3 

será destinado ao panorama político e econômico do período de análise do trabalho, que 

compreendem nos anos de 1930 a 2008. Tal abordagem é importante de forma a auxiliar 

no entendimento dos efeitos que possam ter influenciado o Estado de Santa Catarina no 

comportamento da Dívida Pública e as Receitas arrecadadas. 

O capítulo 4 abordará especificamente da apresentação dos resultados e análises 

proposto pelo presente trabalho, quanto ao comportamento da Dívida Total  em relação 
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à Receita Total e da Dívida Fundada em relação às Receitas Correntes durante o período 

de 1930 a 2008. 

Por fim, o capítulo 5 apresentará a Conclusão e Recomendações deste trabalho 

monográfico. 
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2 – CONCEITOS BÁSICOS 

 
 
 

Diante da proposta do presente trabalho esta seção é dedicada á apresentação de 

elementos importantes para análise da dívida pública de Santa Catarina.  

.Em subseções a seguir apresentaremos definições básicas que fazem parte da 

teoria das da Contabilidade Pública. 

 

2.1 Contabilidade Pública 

 

A contabilidade pública, de acordo com Kohama (2006) é um dos ramos mais 

complexos da Contabilidade, e tem como objetivo principal registrar, interpretar e 

resumir os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais 

do Governo Federal e os entes federativos, através de metodologias específicas. 

Para o entendimento do presente trabalho não é necessário aprofundar sobre tais 

elementos que permeiam a teoria da Contabilidade Pública. A abordagem, neste 

capítulo, da teoria da Contabilidade Pública tratará apenas dos elementos necessários 

para o entendimento dos objetivos do trabalho.  

 

2.1.1 Receitas Públicas 

 

O Estado necessita de recursos para se manter funcionado, recursos estes 

necessários para cumprir com suas funções básicas e viabilizar a implementação de 

programas sociais. Tais recursos são denominados de Receitas Públicas. 

Segundo Lima e Castro (2003) a receita pública é o recurso recebido pelo Estado 

que tem por finalidade ser aplicado em gastos operativos e de administração. 

A atual legislação que trata da contabilidade pública (Lei no 4.320/64) 

regulamenta os ingressos e a disponibilidade de todos os entes da federação, e são 

classificados em Receitas Orçamentárias e Receitas Extra-orçamentárias. 

As Receitas Orçamentárias correspondem á arrecadação de recursos financeiros 

que são previamente autorizados pela Lei Orçamentária e que serão aplicados na 

realização dos gastos públicos. 
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As Receitas Extra-orçamentárias são simples ingressos financeiros temporários, 

recursos não pertencentes ao Estado e sim de terceiros. Correspondem em dinheiro 

ingressado na conta do Estado correspondente a créditos de terceiros da qual o Estado é 

um simples depositário, portanto, não é uma receita no sentido econômico, de acordo 

com Silva (2003) é mais bem denominada de ingressos extra-orçamentários, cujo 

registro sempre provoca o surgimento de passivos financeiros. 

 

2.1.2 Classificações da Receita 

 
 

A apresentação, elaboração e controle das contas públicas no Brasil são regidas 

por leis. Essas leis referem-se á contabilidade pública a qual a União e seus entes 

federativos estão submetidos.  A lei que institui normas da contabilidade publica atual é 

a lei de 17 de março de 1964, lei no 4.320. Anterior a essa, o país contou com a as 

seguintes leis da contabilidade pública: Decerto-lei no 15.783/22 e Decreto-lei no 

2.416/40.  

 

2.1.3 Decreto-lei no 15.783, de novembro de 1922 

 
O decreto-lei no 15.783/22 era conhecido como “Regulamento Geral da 

Contabilidade Pública”. Tal lei, como as outras, estabelece regras referentes ás contas 

públicas do Governo Federal.  

Segundo o decreto lei, a receita orçamentária é dividida em Ordinária, 

Extraordinária e Receita Especial. 

Dentro das Receitas Ordinárias, estão as Rendas tributárias que compreendem na 

arrecadação de impostos e taxas, as Rendas Patrimoniais, oriundas dos bens imóveis da 

União, renda das capitais, alem da exploração dos bens móveis, as Rendas industriais, 

provenientes das estradas de ferro, linhas de navegação, serviços postais etc. 

A receita Extraordinária compreende em Recursos de Operações de Créditos, 

Cobrança da Dívida Ativa e Rendas Eventuais, que são multas, restituições á Fazenda, 

alienação de bens moveis ou imóveis e de donativos. A Receita Especial é proveniente 

de todas as rendas destinadas a fundos especiais. 

Na pagina seguinte é apresentado o artigo 17, 18 e 19 do decreto-lei 15.783/22 

no formato original. 
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   Art. 17. A receita ordinaria comprehenderá: 
    I. A renda tributaria. 
    II. A renda patrimonial, proveniente dos bens immoveis da União, 
da renda de capitaes e da exploração dos bens moveis. 
    III. A renda industrial, oriunda das estradas de ferro, linhas de 
navegação, serviços postaes, telegraphicos e telephonicos, arsenaes, 
officinas, institutos de instrucção e assistencia, laboratorios e 
quaesquer outros serviços industriaes da União. 
    Art. 18. A receita extraordinaria resultará: 
    I. Do producto de quaesquer operações de credito; 
    II. Da cobrança da divida activa; 
    III. Das rendas eventuaes, taes como multas, restituições á Fazenda, 
alienação de bens moveis ou immoveis e de donativos.  
Paragrapho unico. A restituição de quantia indevidamente paga pela 
Fazenda só será escripturada como receita extraordinaria si occorrer 
em exercicio differente do do pagamento. 
Art. 19. A receita especial abrangerá todas as rendas destinadas a 
fundos especiaes. 
 

O artigo 19 trata da Receita Especial. Tal receita são aquelas em decorrência de Lei ou 

contrato específico, e tem aplicação especial. Essa classificação vigorou até 1940. 

 

2.1.4 Decreto-lei no 2.416, de 17 de julho de 1940 

 
 

O Decreto-lei no 2.416/40 manteve a mesma composição de títulos do decreto-

lei de 1922, divididos em Receita Ordinária, Extraordinária. e Receita Especial 

As Receitas Ordinárias são compostas pela Receitas tributárias, Patrimoniais, 

Industrial e Receitas Diversas.  

A Receita Tributaria, como o próprio nome define, é composta por tributos 

arrecadados pelo Estado, que compreendem em Impostos e taxas. De acordo com o 

parágrafo segundo do artigo primeiro do Decreto-lei no 2.416/40, os tributos são:  

 
(...) destinados a atender indistintamente às necessidades de ordem 
geral da administração pública, a de taxa, para os exigidos como 
remuneração de serviços específicos prestados ao contribuinte, ou 
postos à sua disposição, ou ainda para as contribuições destinadas ao 
custeio de atividades especiais do Estado ou do Município, 
provocadas por conveniências de caráter geral ou de determinados 
grupos de pessoas. 
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As rendas imobiliárias, como aluguéis e arrendamentos, os juros e remunerações 

de depósitos bancários que compreendem as rendas de capitais são parte constituinte da 

Receita Patrimonial. 

A Receita Industrial é composta por rendas oriundas da atuação do Estado como 

provedor de produtos e serviços no mercado (MIGNONI, 2006), dentre os quais se 

destaca o transporte, comunicação, serviços urbanos, industriais, tanto fabris quanto 

manufatureiro e serviços diversos. 

As Receitas Diversas são constituídas daquelas que possuem um fluxo regular e 

não possuem discriminação específica dentro das receitas ordinárias, dentre elas as 

receitas oriundas da atividade da agropecuária. 

A Receita Extraordinária refere-se a títulos considerados fortuitos, de fluxos 

irregulares. Tais receitas compreendem em alienação de bens patrimoniais e operações 

de crédito. O quadro a seguir mostra a estrutura da receita orçamentária. 

 

2.1.5 Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. 

 
 

 Atualmente a classificação brasileira das receitas e despesas orçamentária é 

ditada pela lei no 4.320/64, esta lei institui normas para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços de todas as unidades federativas do Brasil (MIGNONI, 2006). 

A parte que estabelece normas quanto à receita, esta descrita no artigo 11 da lei 

no 4.320/64. 

 

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias 
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital". (Redação 
original do decreto lei no 1.390/82) 
1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes. (Redação original do decreto lei 
no 1.390/82) 
2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em 
espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superavit do 
Orçamento Corrente. (Redação original do decreto lei no 1.390/82) 
3º - O superavit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento 
dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração 
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a que se refere o Anexo nº 1, não constituirá item de receita 
orçamentária (Redação original do decreto lei no 1.390/82) 

 
 

A classificação das receitas, pela lei 4.320/64, foi modificada em relação às 

anteriores tanto na composição quanto na nomenclatura. Atualmente a Receita 

Orçamentária é dividida em dois grupos. Um refere-se ás operações correntes, em que o 

governo realiza diretamente ou através de suas administrações indiretas ou autarquias, 

esta é denominada Receitas Correntes e dentro dela estão suas derivadas, tais como: 

Receitas Tributárias ( impostos, taxas e contribuições para melhoria), Receitas de 

Contribuições (Seguridade Social, Contribuição do Salário-Educação, etc), Receitas 

Patrimoniais (Resultado financeiro da exploração do patrimônio Público – aluguéis, 

taxa de ocupação de imóveis, etc), Receita Agropecuária (Exploração pelo Estado de 

atividades agrícolas, de animais e de possíveis derivados), Receita Industrial, Receitas 

de serviço (serviços financeiros, comerciais, de transporte, comunicação, etc). 

Ainda, dentro das Receitas Correntes, estão as Transferências Correntes que são 

compostas por recursos financeiros recebidos de outras entidades de direito público ou 

privado e destinados ao atendimento de gastos públicos. 

E por último o item denominado de outras receitas correntes, são receitas 

provenientes de cobranças de multas, juros de mora, indenizações e restituições, da 

receita da divida ativa e receitas diversas. 

A outra classificação referente á receita, dentro da Receita Orçamentária estão as 

receitas arrecadadas de fontes acidentais ou fortuitas (MIGNONI, 2006), estas são 

denominadas de Receitas de Capital e compreendem em: Operações de créditos, 

Alienações de bens, Amortizações de empréstimos, Transferências de Capital e Outras 

receitas de capital. 

No que tange as operações de créditos, estas advém da constituição de passivos, 

dívidas perante terceiros, nacionais ou estrangeiros, através de empréstimos ou 

financiamentos, que podem ser internos ou externos. 

Quanto a Alienações de Bens, esta é composta pela arrecadação mediante a 

venda de bens patrimoniais móveis ou imóveis e dizem respeito ás conversões de bens e 

direitos em moeda corrente (MIGNONI, 2006). 

Amortização de Empréstimos, é composto pelo “(...) recebimento de valores 

que, anteriormente, haviam sido emprestados a outras entidades (...)” (MIGNONI, 2006, 

p.24), especificamente de direito público.  
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A fonte de arrecadação denominada Recursos de capitais são transferências de capital, 

essa equivale ás transferências correntes classificadas dentro das receitas correntes. São 

recursos que o Estado recebe de outras entidades de direito público ou privado 

destinados a atender despesas de capital.  

As outras receitas de capital são constituídas por aquelas receitas que não são 

enquadráveis nas fontes de capital anteriores. 

Como forma de facilitar o entendimento das classificações de receitas 

apresentadas, de acordo com seus decretos, o quadro 1 apresenta uma relação entre as 

receitas de acordo com as normas descritas nos três decretos. 

 
 

Quadro 1 – Relação das Classificações de Receita Orçamentária – Decreto no 
15.783/22 para Decreto-lei no 2.416/40 para lei no 4.320/64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Mignoni (2006) 
* Conta proveniente da estrutura dada pelo Decreto n° 15.783/22 e que não encontra equivalente imediata pela codificação 
do Decreto-Lei n°2.416/40 e da Lei n° 4.320/64. 

 

2.2 Dívida Pública 

 
 

Dentro da área das finanças públicas, o tema dívida pública é um assunto 

polêmico. É um tema debatido em toda ás esferas da sociedade, com maior repercussão 

em ambientes políticos, tal assunto serve de munição para atingir agremiações 

partidárias oposicionistas. Assim, o tema dívida pública, mesmo tempo que fascina 

Decreto 15.783/22                                          Decreto-Lei n° 2.416/40                                          Lei n° 4.320/64 
 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA                   RECEITA ORÇAMENTÁRIA                   RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
 
Receita Ordinária                                                   Receita Ordinária 
 
Renda Tributária              Receita Tributária          Receitas Tributárias 

 
Renda Patrimonial           Receita Patrimonial        Receita Patrimonial 
 
                                                                                                                                                   Receita Agropecuária 
Renda Industrial              Receita Industrial            Receita Industrial 
                                                                                                                                                   Receita de Serviços 
 
                                                                                                                                                   Receita Agropecuária 
                                                                               Receitas Diversas          Receita de Serviços 
                                                                                                                                                   Outras Receitas Correntes 
 
 
                                                                                                                                                   Receitas de Capital 
Receita Extraordinária     Receita Extraordinária        Receita de Contribuições 
                                                                                                                                                   Outras Receitas Correntes 

 
Receita Especial               Receita Especial*             Receita Especial* 
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estudiosos da área, também é gerador de conflitos políticos. No âmbito técnico, a dívida 

pública tem um caráter altamente complexo devido à matéria ser intensamente regulada, 

o que torna o conhecimento técnico de difícil assimilação. (PLATT NETO, 2009). 

No que tange o aspecto legal da matéria, diversas fontes regulam a questão da 

dívida pública e de operações de credito no Brasil, tais fontes de acordo com (PLATT 

NETO, 2009, p.L68) são:  

 

1) Constituição Federal: art. 52, incisos VI, VII, VIII e XI; e art. 167, inciso III;  

2) Lei nº 4.320/64: art. 3º, parágrafo único; art. 7º, §§2º e 3º; art. 92; e art. 98;  

3) Lei Complementar nº 101/00: art. 29 a 40;   

4) Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e nº 43/01.  

 
 

2.2.1 Necessidade e Conseqüência da Dívida Pública 

 
 

Nenhum Governo contrai dívida sem real necessidade, algum motivo é 

necessário para que o Governo busque junto á credores recursos extras.  

De acordo com Kohama (2006): 

 

É um procedimento normal e comum, adotados por todas as 
administrações modernas, para fazer face às deficiências, decorrentes 
dos excessos de despesas sobre a receita (déficit orçamentário), caso 
em que o Estado, geralmente, recorre à realização de crédito á curto 
prazo ou também da necessidade de realização de empreendimentos 
de vulto, caso em que se justifica a tomada de um empréstimo 
(operação de crédito) á longo prazo. 
 

 
Platt Neto (2009, p.L67) divide em três as necessidades de Governos recorrem à 

contração de débitos, tais finalidades são: 

 

a) Suprir déficits orçamentários: na elaboração do orçamento 
(LOA) pode haver a necessidade de complementar a receita, com 
vistas a assegurar o equilíbrio da peça orçamentária (receita = 
despesa). Outra oportunidade é a indicação de operações de crédito 
como fontes para abertura de créditos adicionais, autorizados também 
por lei, durante a execução do orçamento. Leia os artigos 3º e 43, §1º, 
IV, da Lei nº 4.320/64. 
b) Suprir déficits financeiros: durante a execução do orçamento 
pode haver problemas financeiros, com ineficiências de caixa. 
Havendo descompasso entre receitas arrecadas e despesas pagas, 
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podem ser realizadas operações de antecipação da receita 
orçamentária (ARO). Tais operações são extra-orçamentárias. Leia o 
art. 7º, II, da Lei nº 4.320/64. Trataremos mais sobre este tema 
adiante. 
c) Registrar depósitos e resíduos passivos: são referentes a 
valores que não pertencem ao Estado e que ele não pode dispor como 
seus. São provenientes de receitas extra-orçamentárias e que deverão 
ser restituídos ou pagos a quem for de direito. Estudaremos mais estas 
operações em unidade posterior, que trata do Balanço Financeiro. 
Exemplos: retenção de imposto de renda e de contribuição 
previdenciária na fonte (folha dos servidores) e recebimentos de 
depósitos judiciais. 

 

 

O endividamento por parte do poder público é uma forma alternativa de 

captação de recursos. O Estado tem a possibilidade de suprir a deficiência de caixa 

através da elevação da carga tributária, porém é uma alternativa arriscada, o que 

acarretaria conseqüências negativas do ponto de vista político para o governo. Dessa 

forma, os governantes, aceitam o endividamento como uma via mais simples de 

aumentar os recursos, sem ônus político á curto prazo.  

No caso do governo federal há outra possibilidade de lidar com a questão de 

insuficiência de caixa que não o endividamento. Pode o governo federal se valer do 

financiamento através de emissão monetária, contudo tal alternativa tem péssima 

conseqüência para a economia, que em altas taxas de emissão de moeda aliada a baixo 

nível de crescimento econômico acarretará no aumento da inflação e, portanto, tal efeito 

se torna ainda mais perigoso quando se trata de um país que ainda têm fortes 

lembranças do período de altas taxas de inflação sofrida por longas décadas.  

 

2.2.2 Classificações da Dívida Pública 

 

Ao contrário da Receita, a estrutura contábil legal da dívida pública não sofreu 

alterações no decorrer dos anos, nem em sua estrutura, e muito menos em sua 

nomenclatura. O que ocorreu, foram alterações de aspectos pertinentes ao limite do 

endividamento, conforme fontes legais apresentadas anteriormente no inicio deste 

capítulo.  

 

De acordo com Angélico (1994, p.105), 
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Dívida pública e divida passiva do Estado são expressões 
equivalentes. Significam o conjunto de compromissos assumidos pelo 
Estado com terceiros. Compreendem em empréstimos internos e 
externos, a curto e a longo prazo. (...) 
 

A dívida Pública é dividida em Dívida Fundada ou Consolidada e Dívida 

Flutuante ou Administrativa. Dentro dessas divisões ainda ocorrem subdivisões nessas 

classificações. Temos então dentro da Dívida Fundada, as de origem Interna e Externa e 

na Dívida Flutuante as de origem Interna1. 

Dívida Fundada ou Consolidada são aquelas que representam compromissos de 

longo prazo. Podem ser dívidas contratuais ou mesmo dívidas mobiliárias. Platt Neto 

(2009) define Dívida Pública Fundada como: 

 

Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, 
inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito Federal 
ou do Município, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo 
superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de 
maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que 
houverem sido incluídos, e das operações de crédito, que, embora de prazo 
inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como receitas no orçamento. 
(art. 1º, § 1º, inciso III, da Res. n.º 43/01) 
 

 

Ainda de acordo com Platt Neto (2009) a Dívida Pública Fundada não inclui as 

obrigações existentes entre administrações diretas dos governos subnacionais e seus 

respectivos fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes (art. 1º, § 2º, 

da Resolução do Senado Federal n. 43/01). 

Tal dívida é composta por valores que serão utilizados para financiamento, em 

geral, da expansão dos serviços públicos já existentes (CRUZ, 1988). Podem ser 

dividida em Fundada Interna e Externa. 

Diz-se Dívida Fundada Interna quando os empréstimos são contraídos por 

emissão de títulos ou contratos de financiamentos dentro do país. Em contrapartida a 

Dívida Fundada Externa é aquela cujo empréstimo são contratados no estrangeiro 

(KOHAMA, 2006). 

Dívida Flutuante, também chamada de Não Consolidada ou Administrativa é 

aquela contraída por um breve ou indeterminado período de tempo que tem por 

finalidade atender a eventuais insuficiências de caixa, que decorrem geralmente, da falta 

                                                
1 Em Santa Catarina, nos documentos do Governo, até 1943 existiam valores de dívidas Flutuantes 
externas. 
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de coincidência entre a arrecadação da receita e a realização da despesa (KOHAMA, 

2006). São Dívidas de curto prazo, que variam constantemente de valor, e cujo 

pagamento é feito, geralmente, por resgates e independem de autorização legislativa, 

por corresponderem em compromissos assumidos por prazo inferior a doze meses. Em 

sua maioria a Dívida Flutuante é de caráter interno.  

De forma a facilitar o entendimento, o Quadro 2 apresenta uma explicação 

sintética sobre as classificações da Dívida Fundada e Dívida Flutuante. 

 

Quadro 2 – Resumo comparativo entre Dívida Fundada e Dívida Flutuante 

  DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA FLUTUANTE 

Base legal 
* Art. 98, Lei 4.320/64                                           
* Art. 29, LRF 

* Art. 92, Lei 4.320/64.                       

Finalidades 
* Atender o desequilíbrio orçamentário e 
financiamento de obras e serviços públicos. 

* Atender a eventuais insuficiências de caixa.                                                      

Âmbito * Interno e Externo. 
* Geralmente interno, mas pode existir 
externo. 

Autorização * Dependem de Autorização Orçamentária. 
* Não dependem de Autorização 
Orçamentária. 

Denominações * Dívida Consolidada. 
* Dívida não consolidada ou Dívida 
Administrativa. 

Fonte: elaborado pelo autor  
 

 

2.2.3 Caráter da Dívida Pública 

 

 

Quando se fala em Dívida Pública, muitas pessoas pensam apenas no lado ruim 

do assunto, isto se deve ao fato do tema ser explorado, na maioria das vezes, de forma 

negativa e, portanto, cria-se aversão em torno do tema. Contudo, é oportuno tratar que 

nem todas as dívidas se tornam prejudiciais aos governos, embora, em sua grande 

maioria, as obrigações perante á terceiros assumem caráter altamente pernicioso para a 

saúde financeira dos Estados. 

Tal fato se deve pelo caráter que a Dívida Pública pode assumir. No caso de 

governos em constantes desequilíbrios, em que o endividamento é o único instrumento 
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para cobrir os “rombos” de déficits orçamentários a dívida assume um caráter 

prejudicial, portanto, essa dívida é considerada ruim.  

Em contrapartida, há casos em que a dívida é instrumento de desenvolvimento 

econômico, e nesse caso a dívida pode atuar em favor da economia. Investimentos via 

financiamento, capazes de gerar retornos ao Estado e, criar impulsos positivos no 

sentido do desenvolvimento econômico ou social são consideradas dívidas boas.  

O prefeito da cidade de Vitória no Espírito Santo, em um artigo para o Jornal 

Gazeta Mercantil no ano de 2003, fez uma analogia entre dívida e colesterol. 

 

A dívida pública é igual a colesterol, que tem o bom e tem o ruim. É 
preciso diferenciar as dívidas para a realização de investimentos e as 
dívidas para cobrir rombo de déficit orçamentário. O colesterol bom é 
a operação de crédito para fazer investimentos visando o 
desenvolvimento social. (LUCAS, 2003 apud PLATT NETO, 2009, 
L77) 
 

 

Comparações à parte é importante ressaltar que a dívida é muitas vezes uma 

necessidade do Estado, contudo, é preciso ter inteligência para utilizar esse mecanismo 

a favor da economia, e não apenas como necessidade de constantes financiamento de  

caixa sem contrapartida e, por isso, é necessário o controle das finanças a fim de não se 

criar hábitos de endividamento inconseqüentes que possam comprometer a 

governabilidade e muito menos prejudicar investimentos futuros. 

 

2.3 Federalismo Fiscal 

 

 
O Brasil é um país de enorme dimensão, ocupa a sexta colocação em termo de 

Produto Interno Bruto2, o quinto em termos de população (184,2 milhões de habitantes), 

e o quinto também e dimensões territoriais. A economia brasileira entre o período de 

1870 até o começo da década de setenta registrou o maior crescimento entre todas as 

nações do mundo, mesmo tempo que experimentava consideráveis mudanças 

estruturais. Porém nos últimos 26 anos o ritmo de crescimento deu um forte giro 

descendente (SERRA e AFONSO, 2007). O país tem tentando retomar o crescimento 

experimentado no século passado, sem comprometer a estabilidade de preço 

                                                
2 Ranking de acordo com o Banco Mundial em 2008 (www.bancomundial.org.br) 
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conquistada 15 anos atrás. Para que a estabilidade econômica perdure é necessário um 

esforço no sentido do ajuste fiscal. 

A disciplina fiscal só é possível mediante ao aperfeiçoamento do federalismo 

fiscal. Essa medida é essencial para o Brasil, tanto para manter a estabilidade econômica 

como para retomar o desenvolvimento sustentável, “(...) já que a formulação e 

implementação de políticas econômicas mais apropriadas dependem, entre outras 

coisas, de estrutura e harmonização tributária interna e externa”. (SERRA e AFONSO, 

p.31, 2007) 

De certa forma foi na constituição de 1988 que o país inaugurou uma nova etapa 

do federalismo fiscal brasileiro, embora não esteja totalmente concluída. 

Dois aspectos são fundamentais para entender a peculiaridade do federalismo 

fiscal no Brasil, um dos aspectos refere-se as enormes disparidades regionais, que como 

de hábito em regimes federativos cabe a União empenhar esforços a fim de reduzir as 

disparidades regionais de desenvolvimento, portanto os instrumentos fiscais nesse caso, 

costumam desempenhar um importante papel. No Brasil o conflito entre os entes 

federativos e a União é constante, quando o assunto é sistema tributário. Esse conflito é 

maior em Estados com maior grau de desenvolvimento, que demandam maior 

autonomia do sistema tributário, exigindo o cumprimento do pacto federativo, e os 

Estados menos desenvolvidos que pressionam pelo aumento das transferências 

compensatórias. 

Outro aspecto é a forte tradição municipalista, que na constituição de 1988 

reconheceu os municípios como membros da federação em pé de igualdade com os 

Estados, tanto no deveres como nos direitos ditados pelo regime federativo. 

Não se pode separar os dois aspectos acima citados do elemento político, que 

por razões distintas, as duas grandes reformas fiscais realizadas no país nos últimos 

trinta anos produziram resultados semelhantes do ponto de vista do federalismo fiscal.  

 

De acordo com Rezende (1995, p.7): 

 

A reforma de 1967, realizada pelo regime militar, promoveu uma 
concentração das competências tributárias da União, mas instituiu, em 
contrapartida, um amplo e inovador mecanismo de transferências 
intergovernamentais de receita. 
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Tal mecanismo beneficiava principalmente Estados menos desenvolvidos e 

municípios com menor numero de habitantes. Já na reforma fiscal da Constituição de 

1988, ocorreu uma redução parcial da competência tributária federal e ampliou ao 

máximo as transferências intergovernamentais, isto devido ao desequilíbrio da 

representação política no congresso, quando políticos ligados ás regiões que se 

beneficiaram da reforma de 1967 estavam e maior numero de representatividade e, 

portanto, conseguiram o objetivo de ampliar de forma expressiva os ganhos obtidos 

anteriormente. O formato perverso hoje exposto pelo federalismo fiscal é marcado por 

enormes desequilíbrios na repartição das receitas fiscais, o que torna o federalismo 

fiscal desigual. 

É inegável a força política que move o país, as diversas reformas discutidas no 

parlamento sempre sofreram revés políticos, e até hoje encontram-se em pauta, porém 

houve avanços positivos na reforma fiscal, ainda muito aquém do que deveria. A 

reforma fiscal necessária para consolidar uma nova realidade federativa no Brasil ainda 

carece de maior entendimento (REZENDE, 1995). 

Para o país o grande desafio, segundo Rezende (1995) é conciliar o máximo a 

descentralização com uma capacidade de redução das desigualdades regionais. A 

constituição de 1988 não enfrentou esse desafio, constituintes esquivaram-se da 

importante tarefa de promover mudanças estruturais profundas no sistema fiscal 

brasileiro. Para os constituintes o caminho mais fácil para tratar do assunto fiscal foi 

atender as exigências da descentralização fiscal através do aumento exagerado das 

transferências intrergovernamentais.  

A autonomia financeira tão almejada pelos entes da federação constituiu-se 

apenas na autonomia dos gastos públicos e não na competência para instituir novos 

tributos. Com exceção do aumento da base de incidência no imposto estadual – ICMS – 

que beneficiou os Estados mais industrializados, a receita da grande maioria dos 

Estados e Municípios aumentou única e exclusivamente em função das transferências 

intergovernamentais.  
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2.4 Endividamento Estadual3 

 

O endividamento por parte dos governos estaduais é uma questão central no 

processo de ajuste do setor público brasileiro. Tal fato é conseqüência da crise externa 

desencadeada no inicio dos anos 80. 

A renegociação da dívida, proposta no plano real, representou esforço no sentido 

de enfrentar o estoque da dívida do conjunto do setor público estadual, objetivando 

solucionar de vez o endividamento crônico da administração direta e indireta e o 

entrelaçamento financeiro com os bancos estaduais.  

De acordo com Lopreato (2000, p.117) 

 

A renegociação do saldo total da dívida,  embora  decisiva  no enfrentamento 
da crise financeira estadual, está longe de ser de fácil solução, pois envolve  
atores  com  interesses  diferenciados  e  distintas  perspectivas  quanto  ao 
papel do governo federal e dos estados. As decisões respondem a razões de 
ordem econômica e ao jogo de  poder  entre  as  esferas  de  governo.  Desse  
modo,  as soluções  tecnicamente  mais  consistentes  nem  sempre  são  
viáveis  diante  do realismo político e só avançam quando não comprometem 
a sustentação do pacto de poder. 

 
 

O entendimento na questão do endividamento estadual passa necessariamente no 

entendimento das operações de créditos nos anos 60 e 70. Essas operações eram os 

principais instrumentos de financiamento dos governos estaduais. A reforma tributária, 

implementada pelo governo militar em 1966 e os seus respectivos desdobramentos 

levaram à concentração nas mãos do Governo Federal e em conseqüência, a perda da 

autonomia dos Estados em matéria fiscal e tributária. 

O resultado da reforma foi o favorecimento da União com ganhos na área fiscal 

e no controle sobre os fluxos financeiros. O poder fiscal da União e a capacidade de 

criar crédito foram utilizados intensamente para atender áreas prioritárias e contemplar 

interesses regionais. Os Estados sofreram com as dificuldades em se ajustarem às 

condições específicas e de responderem à ampliação dos gastos na fase expansiva do 

ciclo com recursos próprios. Portanto, os governos estaduais passaram a depender da 

contratação de operações de créditos e das transferências de recursos da União. 

Ainda de acordo com Lopreato (2000, p.118). 

 

                                                
3 Subseção baseada em LOPREATO (2000). 
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As operações de crédito e o fluxo de recursos federais passaram a atender os 
gastos não cobertos com a poupança fiscal e foram usados na acomodação 
dos vários interesses em jogo. O acesso ao mercado de crédito permitiu que 
os estados se livrassem das amarras existentes no campo tributário e 
superassem  os problemas criados com a concentração de poder tributário na 
esfera federal.  
A menor capacidade tributária, aliada à facilidade de acesso ao mercado 
financeiro internacional e às operações internas, provocou mudanças na 
lógica de financiamento dos governos estaduais, com a ampliação do 
endividamento  em detrimento da poupança fiscal e com alterações na forma 
de articulação financeira no interior do setor público estadual e entre os seus 
órgãos e a União. 

 

 
Segundo Lopreato (2000), a lógica do financiamento dos Estados apresentou 

nova dinâmica quando cresceu a participação relativa das operações de créditos. A 

possibilidade de contratação de dívida para fugir às restrições da base fiscal passou a 

determinar o valore e o ritmo dos investimentos dos governos. 

O crescimento acelerado e a facilidade de acesso dos governos às operações de 

créditos favoreceram a expansão do endividamento estadual. Nessas condições, o 

controle do endividamento, mesmo que existindo, não teve como meta impedir o acesso 

a novas operações de crédito. 

A tentativa de conter o endividamento surgiu na Resolução do Senado Federal 

no58, de 23 de outubro de 1968, proibindo pelo prazo de dois anos, sucessivamente 

prorrogado, a emissão e lançamento de obrigações de qualquer natureza, exceto as que 

se destinarem exclusivamente à realização de operações de crédito para antecipação de 

receita orçamentária (ARO) e ao resgate das obrigações em circulação. Em 1970, a 

publicação da Resolução n.92, do Senado Federal, reforçou o controle do 

endividamento vedando as operações de ARO que importem dispêndio mensal a 5% da 

receita do exercício.  

O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), lançado em 1974, 

resultou na elevação nos volumes dos investimentos sem dispor de meios adequados de 

financiamento, o que resultou no aumento do endividamento interno e externo. O 

governo, dentro da lógica de crescimento, tinha poucas condições de conter o 

endividamento e usou a legislação com o objetivo de garantir a aplicação dos recursos 

de modo coerente com o PND. Tal resoluções fixaram limites máximo no montante da 

dívida consolidada interna e o dispêndio anual com a dívida, mas ao mesmo tempo 

deixaram brechas à contratação de operações além dos limites legais, desde que 

aprovadas nos órgãos federais e no Senado Federal. (LOPREATO, 2000). 
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Os Estados e Municípios, diante da resolução no62/75, poderiam pleitear que os 

limites fossem temporariamente elevados, a fim de realizarem operações de crédito, 

especificamente vinculadas a empreendimentos financeiramente viáveis e compatíveis 

com os objetivos do PND.  

As várias brechas por onde era viável fugir aos limites de endividamento 

estabelecidos mostraram que a legislação, a pretexto de controlar o endividamento, 

manteve o objetivo de influenciar o uso dos recursos. A obrigação de negociar o direito 

de acesso a novas operações de crédito provocou a politização da questão da dívida e 

marcou o caráter das relações intergovernamentais. O processo decisório sobre o 

endividamento dependeu fundamentalmente dos interesses envolvidos na negociação e 

não da definição de seus limites. A contratação de nova dívida assumiu status 

semelhante às transferências negociadas e transformou-se em instrumento de barganha 

política e controle sobre a ação dos governos estaduais. 

Os anos 80, a questão do endividamento tomou outro rumo nas discussões. O 

governo elegeu o déficit público como elemento central da política econômica e, 

portanto, mudou a forma de enfrentar as questões, sendo assim, passou a dar mais 

importância ao controle do endividamento e não apenas ao uso dos recursos. 

A obrigação em conter as necessidades de financiamento do setor público, 

definidas nos acordos com o fundo monetário internacional (FMI), fez com que o 

governo federal buscasse novas formas de controle do endividamento. A Resolução 

no831 de 9 de março de 1983, passou a atuar  sobre a política creditícia, controlando os 

empréstimos dos sistemas financeiros público e privado ao setor público.     

Tal resolução deixou de determinar limites à dívida consolidada interna e adotou 

critérios a fim de fixar, de forma periódica, tetos para os empréstimos ao setor público, 

cujo valor era determinado pelo saldo devedor, corrigido pela inflação.  

Essa legislação, centrada no controle do crédito ao setor público, por ser mais 

restritiva, passou a ditar as regras de endividamento interno dos governos estaduais e 

ofuscou as normas do Senado Federal que se mantiveram praticamente as mesmas no 

período. 

A nova norma, apesar de não prever as operações extra-limites, parece ter criado 

maiores facilidades ao endividamento e pouco alterou o poder de controle do  

Legislativo  sobre  o  endividamento. O  Banco  Central  era  o responsável por ditar as 

condições de endividamento dos governos estaduais, ao  fixar  tetos  para  os  
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empréstimos  ao  setor  público  e  criar  formas  de  ajuda financeira federal à rolagem 

da dívida externa.  

Essa legislação, centrada no controle do crédito ao setor público, por ser mais 

restritiva, passou a ditar as regras de endividamento interno dos governos. Os 

parâmetros de rolagem da dívida interna e de acesso aos recursos para pagamento da 

dívida externa determinaram o poder de gasto dos governos estaduais e definiram o 

caráter das relações intergovernamentais. Os estados, sem a renovação automática do 

serviço da dívida e atropelados pelas dificuldades financeiras, não tinham autonomia 

nas decisões de investimentos e dependiam das negociações com a União. A gestão 

financeira tornou-se atrelada às decisões de rolagem da dívida e de acesso a novos 

financiamentos, sujeitas ao sabor da conjuntura econômica e do poder de barganha dos 

governadores. 

As condições do endividamento deterioraram-se no final dos anos 80 e não foi 

mais viável sustentar as finanças estaduais sem o apoio federal à renegociação das 

dívidas dos tesouros e dos bancos estaduais. A situação fugiu completamente do 

controle dos governadores, conforme Lopreato (2000). 

Ainda de acordo com Lopreato (2000, p.134), 

 

   
A política de estabilização eliminou grande parte da diferenciação entre os 
valores nominais e reais dos gastos públicos e os ganhos da  inflação com o  
float  de dívida não contratada. As contas públicas não puderam mais ser 
ajustadas com atrasos nos pagamentos ou reajustes abaixo da inflação e o 
resultado foi a visível  deterioração do déficit público estadual com o fim do 
processo inflacionário. 

 
 
 

A análise da dívida líquida do setor público (DLSP) indica que a dívida dos 

estados e municípios cresceu continuamente desde 1991, ganhando impulso a partir de 

1994, até alcançar 13,5% do PIB em 19984. Esse crescimento deveu-se à expansão da 

dívida interna, liderada pela dívida mobiliária e pela dívida bancária. Esse 

comportamento indica que a expansão do estoque da dívida estadual variou de acordo 

com sua composição e condições de rolagem, uma vez que o peso das dívidas 

federalizadas caiu em relação ao PIB, enquanto as outras, recicladas pelas taxas de juros 

                                                
4 Dados apresentados em Lopreato (2000, tab. 3). 
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de mercado, ampliaram a participação e foram determinantes no crescimento do estoque 

da dívida.   

Assim, as condições de endividamento de cada estado foram influenciadas pela 

particular composição do estoque e pelo comportamento das diferentes categorias de 

dívida.  

 

2.5 Limites e Condições para o Endividamento 

 

 

A Lei Complementar n.101, 4 maio de 2000 trouxe às administrações públicas a 

responsabilidade na gestão, pelo menos na teoria a lei estipula uma disciplina fiscal aos 

governos, seja ele Federal ou mesmo os subnacionais. 

Mais conhecida como LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) ela pode ser 

entendida como um código de conduta para os gestores públicos (CRUZ, 2003). Essa lei 

impõe limites e condições para o uso de recursos públicos. Tal lei restringe os gastos 

excessivos dos governantes, disciplinando para o equilíbrio fiscal, prevenindo déficits 

imoderados e reiterados, de forma a assegurar a saúde financeira do Estado. 

Dentro da LRF, além da imposição de limites de gastos públicos, a lei impõe 

limites ao endividamento público. O limite foi fixado pelo senado federal através da 

resolução no40, de 20 de dezembro de 2001. Baseado no artigo 52 da constituição 

federal que,  

 

Compete privativamente ao Senado Federal: 

[...] 

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da 
União, dos Estados, do Senado Federal - Constituição Federal de 1988 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o 
montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; 

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito 
externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder 
público federal; 

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União 
em operações de crédito externo e interno; 

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida 
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
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 Tal limite tem como parâmetro a Receita Corrente Liquida (RCL) em relação 

aos limites da Divida Consolidada Líquida (DCL). 

De acordo com a resolução no40, no seu art. 1º item V define Dívida 

Consolidada Liquida como: dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades 

de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. Ainda no art. 1º e § 

2º a dívida consolidada não inclui as obrigações existentes entre as administrações 

diretas dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e seus respectivos fundos, 

autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, ou entre estes.  

O art. 2º da LRF define Receita Corrente Liquida como: o somatório das receitas 

tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 

transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:  

Conforme os Itens e parágrafos do art. 2º da resolução no 40/01. 

 

I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional;  
II - nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o 
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da 
Constituição Federal.  
§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos 
e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro 
de 1996, e do Fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.  
§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e 
dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para 
atendimento das despesas com pessoal, na forma dos incisos XIII e XIV do 
art. 21 da Constituição Federal e do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998.  
§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas 
arrecadadas no mês de referência e nos 11 (onze) meses anteriores, excluídas 
as duplicidades.  
§ 4º Entende-se por mês de referência o mês imediatamente anterior àquele 
em que a receita corrente líquida estiver sendo apurada.  

 

 

O art. 3º da resolução 40/01 do Senado federal, diz que a DCL dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, ao final 15º ano, iniciado em 2001, não poderá 

exceder, respectivamente, a: 

 

 I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a 
receita corrente líquida, definida na forma do art. 2º; e  
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II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) 
vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art. 2º. Parágrafo 
único.  

 
 

A resolução estabelece “punições” aos entes da federação que não cumprirem os 

incisos I e II estipulado na resolução 40/01, tal inobservância por parte dos Estados, 

Distrito federal e Municípios, ficarão sujeitos às disposições do art. 31 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 que define: 

 

 
I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, 
inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do 
principal atualizado da dívida mobiliária; 
II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao 
limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na 
forma do art. 9o. 
§ 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto 
perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber 
transferências voluntárias da União ou do Estado. 
§ 3º As restrições do § 1º aplicam-se imediatamente se o montante da 
dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do 
mandato do Chefe do Poder Executivo. 
§ 4º O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos 
entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e 
mobiliária. 
§ 5º As normas deste artigo serão observadas nos casos de 
descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de 
crédito internas e externas 

 

 

Portanto, de acordo com esta resolução, a Dívida Consolidada Líquida (DCL) 

dos estados não poderá, ao final do 15º ano (iniciado em 2001), exceder a duas vezes a 

sua Receita Corrente Líquida (RCL) e os resultados referentes aos valores do Estado de 

Santa Catarina serão apresentados no capítulo 4, da análise da Dívida Pública 

Catarinense. 
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3 – ECONOMIA BRASILEIRA E CATARINENSE – 1930 a 2008 

 
 

Esta seção tem como objetivo expor o cenário político e econômico do Brasil e 

de Santa Catarina, no período de 1930 a 2008 de forma a auxiliar na orientação 

temporal das análise dos resultados apresentados no capítulo 4. 

 

3.1 Economia Brasileira – 1930 a 20085 

 

3.1.1 Período de 1930 a 1945 

 

        Para o Brasil, os anos 30 foi o período de recuperação da economia. A crise da 

super produção do café sucedida pela quebra da bolsa de valores norte americana, no 

ano de 1929, refletiu na economia brasileira da seguinte forma:  

 

O choque externo sobre a economia brasileira afetou o balanço de 
pagamentos principalmente através de brutal queda dos preços de 
exportação, não compensada por aumento do quantum exportado, e 
da interrupção do influxo de capital estrangeiros. As reservas, que 
somavam 31 milhões de libras em setembro de 1929, caíram a 14 
milhões em agosto de 1930 e haviam desaparecido em 1931. Em 
1931-32 as importações caíram a um terço do seu valor em libras 
esterlinas de 1928, enquanto as exportações declinaram 16%. Os 
preços de importação em mil-réis cresceram 6%, enquanto os preços 
de exportação caíram quase 25%. Assim, os termos de intercâmbio 
sofreram uma deterioração de cerca de 30% e a capacidade de 
importar de 40%. (Abreu 1990, p.74) 

 

O cenário mundial não era favorável ao Brasil. O país teve uma queda acentuada 

no investimento direto externo (IDE) no período de 1930 a 1936, o que ocasionou em 

uma redução do fluxo comercial, fazendo com que o governo, após a revolução de 30, 

direcionasse ações no sentido de minimizar os efeitos da crise (MIGNONI, 2006). 

Sucedida pela chamada grande depressão, a crise de superprodução do café, 

marcou o inicio de uma nova fase da economia brasileira. O estado, governado por 

Getúlio Dornelles Vargas, caracterizou-se pela maior intervenção do Estado na 

economia. 

                                                
5 Seção baseada em  FURTADO (1982), MIGNONI (2006) e SILVA (2008) 
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 De acordo com Furtado (1980) o governo brasileiro era constituído por um grupo 

de militares e profissionais liberais. Sob o comando de Vargas, esse governo se opunha 

as antigas oligarquias que se mantinham no poder desde 1894, sendo assim, o novo 

governo liderado por Vargas estabeleceu um novo rumo política econômica brasileira. 

O país mantinha o café como fator propulsor da economia nacional apesar da 

queda brusca dos preços no mercado mundial6 que apresentou desvalorização no preço 

de 64,4%. 

Diante do cenário macroeconômico nada favorável ao Brasil, a intervenção do 

governo, com o intuito de minimizar os efeitos que a crise gerou na economia cafeeira, 

foi de adotar um plano de sustentação do preço do café no ano de 1931.  

A política cambial desempenhou um importante papel, tal controle tinha como 

objetivo o de restringir as importações e, em contra partida aumentar as exportações 

(MIGNONI, 2006). 

Na política de recuperação do café, o governo atuou na compra dos estoques 

excedentes e na queima do produto de má qualidade, como forma de manter os preços. 

Desta forma o governo conseguiu atenuar a queda da receita de exportação. 

A política adotada pelo governo no setor cafeeiro concretizou-se num verdadeiro 

programa de fomento da renda nacional (FURTADO, 1982). Outro fator de suma 

importância para o sucesso da política foi a flexibilização dos salários dos trabalhadores 

rurais. 

A receita de exportação teve uma acentuada redução, não pelo volume exportado 

de café, que pouco diminuiu, mas sim pelo fato de o preço do produto ter desvalorizado 

64,4%, fator esse que restringiu as relações de troca. As importações reduziram devido 

aos altos preços no mercado internacional, o que desestimulou o consumo, refletindo 

em uma renda nacional menor. Com uma menor arrecadação, devido á queda de 

exportações, o governo procurou compensar a perda com um maior rigor nas despesas e 

no aumento de impostos. 

Outra política mencionada anteriormente foi a implementação de uma política 

cambial, a qual houve uma profunda modificação. O padrão-ouro, que fora adotado pelo 

governo anterior foi completamente abandonado. A caixa de estabilização7 foi fechada 

                                                
6 FURTADO, Milton Braga. Síntese da Economia Brasileira. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1980. p.152 
7 Criada pelo Decreto n. 5.108, de 1926, com o fito de promover a reforma do sistema monetário, através 
da adoção do "Cruzeiro Ouro". Deveria efetuar a troca das notas em ouro e deste em notas. Foi extinta 
pelo Decreto n. 19.423, de 1930. 
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um mês após a tomada do poder por Vargas, e o monopólio cambial foi retomado pelo 

Banco do Brasil. 

 

 De acordo com Mignoni (2006, p.39). 

 

A venda de cambiais de exportação à instituição era 
obrigatória, e a distribuição de câmbio atendia a critérios de 
prioridade que tinham como objetivo principal o controle das 
importações, tanto em termos quantitativos (redução) quanto 
qualitativos, no sentido de impulsionar o processo de  substituição de 
importações  pela produção  interna.  Um mecanismo que visava a 
ajustar o balanço de pagamentos tornou-se uma proteção à indústria 
nacional ao reorientar a demanda em beneficio da produção 
doméstica 

 

 Esse controle pelo Banco do Brasil teve como objetivo racionar as despesas com 

importações e, evitar a fuga de capital do país além de evitar a especulação cambial. O 

governo se utilizou do ouro remanescente da caixa de estabilização para o pagamento da 

dívida externa durante da grande depressão. Essas reservas que, em 1929 giravam em 

torno de 150,4 milhões de dólares, caíram para 10,5 milhões de dólares em 1930.8 

          O câmbio foi mantido pelo governo através de empréstimos adquiridos pelo 

Governo federal, Estadual e alguns municípios 

 

O esgotamento das reservas-ouro, a falta de cambiais e a interrupção 
da entrada de novos capitais estrangeiros, a partir de 1931, geraram 
dificuldades, que levaram o governo a um novo acordo para 
consolidar a dívida externa brasileira. Foi o terceiro funding loan9 

(1932).  (FURTADO, 1982, p. 154) 
 

          O governo não tinha como reconhecer de imediato a situação de cada 

empréstimo, pois não havia uma contabilidade regular em relação á dívida externa 

Federal, Estadual e municipal, para tanto criou a comissão de estudos financeiros e 

econômicos (FURTADO, 1982). Durante quatro anos, a partir de 1934, o pagamento da 

dívida externa ficou sujeito ao saldo da conta corrente da balança comercial, decreto 

23.829/34, a qual ficou conhecido como Esquema Oswaldo Aranha, o que possibilitou 

em uma redução real do montante da dívida, sem utilizar recurso de novos empréstimos. 

                                                
8    FURTADO, Milton Braga. Síntese da Economia Brasileira. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1980. p.153 
9  Empréstimo para reescalonamento da dívida externa 
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            Mignoni (2006) destaca que a acomodação fiscal, pelo governo Vargas, via 

gastos e decorrentes déficits fiscais foram elementos de identificação de identidade pré-

Keynesiana em suas políticas. 

            O período que compreende os anos de 1930 a 1934 foi para o Brasil um 

importante período de enfrentamento e superação da crise, combinado a grande 

intervenção do Estado e a compreensão por parte de agentes econômicos. (MIGNONI, 

2006). 

O período de 1934 a 1937, conhecido como Governo Institucional, segunda fase 

do governo Vargas, apresentou significativa melhora nas condições cambiais brasileiras. 

O banco do Brasil, nesse período, acumulou montante razoável de reservas cambiais. A 

relativa folga, pelo acumulo, possibilitou ao Brasil a adoção de políticas mais liberais 

quanto á remessas de lucros, bem como o afrouxamento dos controles de importação, 

com o intuito de atrair capitais estrangeiros. 

Em 1937 é instituído o Estado Novo10 através de um golpe.  Vargas fortaleceu 

ainda mais o poder central, em atos autoritários estabelecido pela constituição de 1937. 

O congresso nacional foi dissolvido, assim como as assembléias legislativas estaduais e 

as câmaras municipais. Os governos Estaduais foram substituídos por interventores 

federais, apara a manutenção do controle dos Estados. 

Período em que o governo atuou fortemente na economia criando agências 

nacionais com o objetivo de regulamentar certas áreas da economia.  

Ocorreu uma alteração na forma de ação do Estado, marcada pela decisão de  

iniciar, em 1940, a construção da primeira usina siderúrgica integrada brasileira. O 

Estado passava da área normativa da atividade econômica para a provisão de bens e 

serviços.   

De acordo com Silva (2008) a garantia de uma oferta adequada de divisas para 

liquidação de compromissos financeiros era um objetivo explícito da política econômica 

até 1937. Para alcançá-lo foram adotados regimes de controle cambial e de importação. 

Contudo, em 1937, tornou-se patente a contradição entre os programas de investimentos 

públicos e a manutenção dos pagamentos do serviço da dívida, o que conduziu a uma 

reversão da política adotada desde 1930.  

No fim de 1937, a escassez de divisas, resultado da elevação das importações, 

forçou a adoção do monopólio cambial do governo, após o golpe de novembro e a 

                                                
10 Período de 1937 a 1945. 
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implantação do Estado Novo.  O controle cambial e de importações depois de 1937 

tornou-se o principal instrumento de política comercial. 

O início da 2º guerra mundial resultou na perda comercial em função do 

mercado europeu, resultando em uma queda brusca do saldo da balança comercial. 

Segundo Abreu (1990), só após 1941 que as exportações foram asseguradas pelo 

efeito combinado dos acordos de suprimentos de materiais estratégicos aos Estados 

Unidos. 

A despeito do Produto Interno Bruto (PIB), este apresentou resultados nada 

animador, puxados pelo fraco desempenho do setor agrícola. Assim, a taxa de 

crescimento do PIB, que já havia caído a 3,5% ao ano em 1937-39, atingiu 0,4% ao ano 

em 1939-42, até sua recuperação no ano de 1942, que no período de 1942-45 apresentou 

taxas de crescimento na ordem de 6,4% ao ano. 

De acordo com Abreu (1990, p.95),  

 

Em mais de um sentido, 1942 corresponde a um ponto de inflexão do 
ponto de vista econômico no Brasil: acelerou-se o crescimento 
industrial; pela primeira vez desde a década de 20 começaram a 
acumular-se reservas cambiais; observa-se a entrada de capitais 
privados norte-americanos após longo período de desinteresse. A 
retomada do nível de atividades não esteve, também, dissociada das 
políticas fiscal monetária e creditícia claramente expansionistas 
adotadas pelo governo a partir de 1942. 

 
 

  Em 1942 ocorre a mudança do padrão monetário. A moeda Mil-Réis (Rs), que 

vigorava no país desde 1833, em 1942 passou a se chamar Cruzeiro (Cr$). Essa reforma 

ocasionou em um aumento significativo da liquidez na economia.  

Com a aproximação do fim da 2º guerra, a política dos Estados Unidos tendia 

levar em conta, cada vez mais, os interesses do seu comércio exportador, e não mais o 

processo de substituição de importações do Brasil. 

O regime autoritário de Vargas fez com que os Estados Unidos introduzisse 

ainda mais a idéia liberal no país, desempenhando importante processo de 

desestabilização da ditadura Vargas. Em 29 de outubro de 1945 Getulio Vargas é 

deposto  

3.1.2 Período de 1946 a 1963 
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O imediato pós-guerra e período Vargas, foi caracterizado pelo governo Gaspar 

Dutra, que governa o Brasil de 1946 a 1950. Nesse período o país atravessou por 

sucessivas crises no balanço de pagamentos, principalmente logo após o termino da 2º 

guerra. Essa crise, pós-guerra, fez com que o país abandonasse o modelo liberal e 

passou a adotar o modelo de desenvolvimento industrial. O Estado, ainda que de forma 

indireta, participou desse novo processo, desempenhando papel importante no 

desenvolvimento de políticas cambiais. 

Em julho de 1947 o governo iniciou o controle cambial e das importações, 

segundo o qual os bancos autorizados a operar câmbios vendiam ao Banco do Brasil 

30% de suas compras de cambio livre à taxa oficial de compra. Segundo Mignoni 

(2006), depois de atendido os compromissos do governo o Banco do Brasil fornecia 

cambiais de acordo com uma escala de prioridades. 

O déficit cambial reduziu significativamente atingindo um pequeno superávit no 

ano de 1949, influenciado principalmente pela elevação do preço internacional do café, 

o que consequentemente elevou a receita de exportação brasileira.  

O processo de substituição de importações ocorridos no Brasil foi conseqüência 

do controle, por parte do governo, no que tange as importações, inclusive com praticas 

discriminatórias ás importações de bens de consumo não-essenciais e a elevação da 

receita por parte de cambiais. 

Para o presidente Dutra, a principal meta era o controle da inflação, desta 

maneira as políticas monetárias e fiscais contracionistas desempenharam papel 

fundamental no governo. Assim na gestão do Ministro da Fazenda Correa e Castro, as 

emissões monetárias foram reduzidas a quase zero, e o crédito fornecido pelo Banco do 

Brasil teve contração real de 20% (MIGNONI, 2006). 

Os enormes déficits gerados pela União e por parte dos Estados, em 194911 e a 

política monetária expansionista ocasionaram a elevação do nível geral de preços. 

Dentre as causas da inflação, pós 1949, estão as políticas de expansão creditícia, 

as políticas expansionista do governo, citadas anteriormente, o crescimento industrial e 

a elevação dos preços agrícolas. 

Assim, o final do governo de Gaspar Dutra, pode ser caracterizado, em âmbito 

nacional, pela inflação elevada e pelo desequilíbrio nas contas públicas. Quanto ao 

âmbito internacional, podem ser caracterizadas pela expectativa favorável, assentadas 

                                                
11 Santa Catarina, em 1949, fechou o exercício fiscal com superávit de Cr$8.104.451,80 (Apêndice G) 
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na elevação do preço do café no mercado internacional e da mudança de atitude do 

Governo dos Estados Unidos quanto aos programas de financiamentos para o 

desenvolvimento do Brasil (MIGNONI, 2006). 

Getulio Vargas retorna a presidência após campanha fortemente baseada na 

industrialização e na legislação trabalhista. 

O plano de governo estava alicerçado na redução das despesas do governo, 

aumento da arrecadação e nas políticas monetárias e creditícias reducionistas.  

A combinação de uma política de forte redução dos gastos de todos os entes 

federativos e, aumento na receita nos dois primeiros anos do governo Vargas levou ao 

primeiro superávit do Governo Federal desde 1926.  

Durante o Governo Vargas, foi aprovado o Plano Láfer, que previa 

investimentos em indústrias de base e, principalmente em setores da economia como: 

Energia e Transporte. Tal plano seria executado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE). O desequilíbrio na balança comercial foi 

responsável pelo “fracasso” do Plano12. 

Apesar do insucesso do plano Láfer a economia evoluiu no período pós guerra, 

que segundo Furtado (1994, p.162), “A economia evoluiu no período pós-guerra, em 

taxas superiores a observadas no período anterior. O produto industrial cresceu a taxa 

média anual de 8,9% e a agricultura 4,4%, entre 1947-52.” 

A despeito da economia regional, Mota (2002, p.7) destaca que, 

 

 (...) o aumento da renda nacional observado no período de guerra não 
favoreceu as regiões não exportadoras, principalmente Norte e 
Nordeste, acentuando os desequilíbrios regionais. Essas regiões, além 
de sofrerem os efeitos da distribuição desigual da renda nacional, 
mantiveram alta taxa de crescimento populacional e foram atingidas 
pelo aumento geral de preços impulsionados pelas regiões 
exportadoras.  
 

 
 

 Na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, Getulio Vargas se suicida, e assume 

em seu lugar Café Filho, que com políticas econômicas tradicionais, não realizou 

nenhum projeto de desenvolvimento, período foi caracterizado apenas pela implantação 

da indústria automobilística.  

                                                
12 A balança comercial acusou um déficit de 186 milhões de dólares; o déficit em conta corrente do 
balanço de pagamentos atingiu 709 milhões de dólares, em 1952 
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Assume a presidência, em 1956, Juscelino Kubitschek (JK), que transforma o 

aparelho governamental em um instrumento voltado para o desenvolvimento industrial 

(MOTA, 2001). 

Em seu plano de governo, cujas principais diretrizes foram publicadas no ano de 

1955, sob o título de Diretrizes Gerais do Plano Nacional de Desenvolvimento, JK 

falava explicitamente em acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil. 

Segundo Villela (2005, p.48),  

 

O êxito desse plano em termos de aceleração da  taxa de crescimento 
econômico  é confirmado pelo comportamento do PIB. Após um 
crescimento modesto (2,9%) em 1956 – em decorrência, sobretudo, da 
queda da safra agrícola – entre 1957 e 1960 a economia brasileira 
cresceu, respectivamente, 7,7%, 10,8%, 9,8% e 9,4%. Em 1961 – ano 
que inclui a breve passagem de Jânio Quadros pela Presidência da 
República – a economia cresceu respeitáveis 8,6%, ainda embalada 
pelos vultosos investimentos do Plano de Metas de JK. A  renúncia de 
Jânio e a  tumultuada presidência de João Goulart ajudam a explicar a  
inflexão de 1962 e o pífio desempenho econômico de 1963, anos em 
que o PIB acusou expansão de 6,6% e 0,6%, respectivamente. 

 

 

Os anos de 1956 a 1963, o sucesso foi inquestionável no tocante ao PIB, todavia 

o mesmo não pode ser dito quando o assunto é inflação, contas públicas e das contas 

externas brasileiras. O fim do mandato de JK apresentou taxas de inflação em torno de 

30% a 40%. O déficit público praticamente dobrou em termos reais, entre 1956 a 1963. 

É um período marcado por profundas mudanças estruturais na economia 

brasileira. Com a implementação do Plano de Metas, o quadro muda radicalmente, 

segundo Villela (2005), o setor agropecuário, responsável por 17,8% do PIB em 1960, 

perde espaço para o setor industrial, que no mesmo ano representa 32,2% do PIB. O 

setor agropecuário continua a perder espaço nos anos seguintes, e em 1963 representa 

16,3% do PIB contra 32,5% do setor industrial. 

Outro aspecto do governo JK foi a mudança estrutural ocorrida, mais 

precisamente no setor manufatureiro. O governo aprofundou ainda mais o processo de 

substituição de importações, através do Plano de Metas. 

A década de 50 foi caracterizada pela política cambial, como principal política 

econômica do governo. O sistema de taxas múltiplas de cambio, inaugurado com a 

instrução 70 da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), que vigorou ate o 
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inicio de 1961. A importação de bens de capital sem cobertura cambial foi autorizada 

pela instrução 113 da SUMOC. 

A política cambial funcionava também como instrumento de política de 

desenvolvimento econômico, ao alargar as possibilidades de investimento em um 

contexto de escassez de divisa. 

Após um período de intenso crescimento econômico, a economia brasileira 

entrou em uma fase de recessão. A taxa de crescimento do produto real, que fora de 

10,3% em 1961, baixou para 5,3% em 1962 e 1,5% em 1963. As taxas de inflação 

cresceram em ritmo acelerado13. 

Em janeiro de 61, assume o governo, Jânio Quadros. Logo após sua posse, 

lançou um pacote de medidas ortodoxas, que incluíam forte desvalorização cambial e 

unificação do mercado de câmbio. Outras medidas do pacote incluíam a contenção dos 

gastos públicos, política monetária contracionista e a redução dos subsídios às 

importações de petróleo e trigo. 

Diante desse cenário político, cria-se ambientes de acirrada tensão política e o 

congresso aprova a mudança de um novo sistema de governo. O país adota então, o 

parlamentarismo, assumindo a presidência da republica, João Goulart, que era vice de 

Janio Quadros. A experiência parlamentarista dura apenas um ano, em tem o seu fim 

decretado em 1962. 

No Governo João Goulart foi publicado o Plano Trienal de Desenvolvimento 

Econômico e Social, proposto por Celso Furtado ministro do planejamento. 

A decisão de lançar o plano Trienal estava baseado na queda da taxa de 

crescimento da economia em 1962 e no agravamento do processo inflacionário. Seu 

maior objetivo era conciliar o crescimento econômico com reformas sociais e combate à 

inflação. 

Segundo Villela (2005, p.61), 

 

Os objetivos específicos do Plano eram:  (1) garantir  taxa de 
crescimento do PIB a 7%  a.a., próximo  à média dos  anos  anteriores;  
(2)  reduzir a  taxa de  inflação  para 25% em 1963, visando alcançar 
10% em 1965; (3) garantir um crescimento real dos salários à mesma  
taxa do aumento da produtividade;  (4)  realizar a  reforma agrária 
como  solução  não  só  para a  crise  social  como  para  elevar o  
consumo  de  diversos ramos  industriais; e  (5)  renegociar a dívida 

                                                
13 As taxa de inflação foram de 47,7% em 1961, 51,3% em 1962, 81,3% em 1963 e chegou a 91,9% em 
1964. 
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externa para diminuir a pressão de  seu serviço sobre o balanço de 
pagamentos 
 

 

A política de combate a inflação continha medidas ortodoxas, tais como a 

correção dos preços públicos defasados, o realismo cambial, o corte de despesas, 

controle de expansão do credito do setor privado e o aumento compulsório sobre 

depósitos à vista. 

O presidente Goulart, desiste das políticas ortodoxas devido o fracasso da 

negociação da dívida externa nos Estados Unidos. Com isso o processo inflacionário 

voltou a crescer, de forma acelerada. 

Em 1963, as contas públicas apresentavam desequilíbrios e o déficit do balanço 

de pagamentos aumentava. A entrada de capital estrangeiro diminuiu, agravando ainda 

mais as contas, e por fim, a forte desaceleração da atividade econômica, resultante das 

medidas contracionistas do plano Trienal. 

 

3.1.3 Período de 1964 a 2008 

 

   A crise política, desencadeada pela renúncia do Presidente Jânio e pelo 

governo conturbado do Presidente João Goulart agravou o quadro da economia, que 

perdurou até 1967. A desarticulação do poder político, em fins de março de 1964, 

conduziu ao Governo uma nova administração, composta de militares e tecnocratas, sob 

a chefia do Marechal Humberto Castello Branco (1964-66). 

A economia brasileira ao longo de 1963 e inicio de 1964 presenciou um período 

de estaginflação, caracterizado por estagnação da atividade econômica acompanhado de 

aumento da inflação. 

Portanto, o período de 1964 a 1967 caracterizou-se como uma fase de ajuste 

conjuntural e estrutural da economia, na tentativa de controle da inflação, do 

desequilíbrio externo e do quadro de estagnação econômica (SILVA, 2008). 

O Governo Castello Branco procurou agir, em curto prazo, no sentido de conter 

a inflação e retomar o ritmo de desenvolvimento econômico. Aprovou, em 1964, o 

Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). 

As principais medidas do PAEG são descritas por Hermann (2005 apud Silva, 

2008, p.71) 
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(1) um programa de ajuste fiscal, com base em metas de aumento da 
receita  (via aumento da arrecadação tributária e de tarifas públicas) e 
de contenção (ou corte, em 1964)  de  despesas  governamentais;  (2)  
um  orçamento monetário  que  previa  taxas decrescentes de expansão 
dos meios de pagamentos; (3) uma política de controle de crédito ao 
setor privado, pela qual o crédito total ficaria limitado às mesmas 
taxas de expansão  definidas  para  os meios  de  pagamento;  (4)  um 
mecanismo  de  correção salarial  pelo  qual  “as  revisões  salariais  
(...)  deverão  guiar-se  pelo  critério  da manutenção,  durante  o  
período  de  vigência  de  cada  reajustamento,  do  salário  real médio  
verificado  no  biênio  anterior,  acrescido  de  porcentagem  
correspondente  ao aumento do produtividade”. 

 

Diante das medidas apresentadas, o PAEG estabeleceu metas de inflação para o 

período de 1964-66: 70% em 1964, 25% em 1965 e 10% em 1966. 

A reforma no sistema tributário fazia parte do PAEG assim como a criação do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em 1964. 

A reforma tributária tinha como objetivo principal o aumento da arrecadação, 

através do aumento da carga tributária e a racionalização do sistema tributário. A fim de 

alcanças tais objetivos as medidas implementadas neste sentido foram: 

 

(1) instituição da arrecadação de impostos através da rede bancária; 
(2) extinção dos impostos  do  selo  (federal),  sobre  profissões  e  
diversões  públicas  (municipais);  (3) criação  do  ISS  (Imposto  
Sobre  Serviços),  a  ser  arrecadado  pelos municípios;  (4) 
substituição  do  imposto  estadual  sobre  vendas,  incidente  sobre  o  
faturamento  das empresas, pelo  ICM  (Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias),  incidente apenas sobre o valor adicionado a cada etapa 
da comercialização do produto; (5) ampliação da base de incidência 
do imposto sobre renda de pessoas físicas; (6) criação de uma série de 
mecanismos de  isenção  e  incentivos a atividades consideradas 
prioritárias pelo  governo  à  época  –  basicamente,  aplicações  
financeiras,  para  estimular  a poupança, e  investimentos  (em capital  
fixo) em  regiões e setores específicos; e  (7) criação do Fundo de 
Participação dos Estados e Municípios (FPEM), através do qual parte  
dos  impostos  arrecadados  no  nível  federal  (no  qual  se  
concentrou  a arrecadação) era repassada às demais esferas do 
governo. (HERMANN, 2005 apud SILVA, 2008, p.74) 
  

       

O conjunto de medidas adotadas pelo governo resultou em um crescimento da 

carga tributária do país, que em 1963 representava 16% do PIB passou para 21% em 

1967. 

Como forma de dar continuidade ao intenso processo de industrialização no 

Brasil, o governo promoveu reformas financeiras com o objetivo de complementar o 
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Sistema Financeiro Brasileiro (SFB). Para tanto, o governo teria de reorganizar o 

funcionamento do sistema monetário do país, o que foi feito através da criação do 

Branco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional. 

Ao BCB cabia a responsabilidade na execução de políticas monetárias e ao 

CMN a responsabilidade pelas funções normativas e reguladoras do sistema financeiro. 

A reforma também contemplava a questão ligada a ampliação do grau de 

abertura da economia ao capital externo, de risco e, especialmente de empréstimos.  

Como forma de combater a inflação o governo muda o regime monetário, 

instituindo em 1967 o Cruzeiro Novo (NCr$), que equivalia a mil cruzeiros (Cr$). 

Em 1968 o crescimento econômico brasileiro toma força, que, segundo Silva 

(2008,p.41) 

 

Em 1968, a economia brasileira iniciou um período de crescimento 
vigoroso, que durou até 1973, o qual ficou conhecido como “milagre 
econômico”. Neste período, o PIB cresceu a uma taxa média de 11% 
ao ano, liderado pelo setor de bens de consumo durável e, em menor 
escala, pelo setor de bens de capital. A taxa de investimento subiu 
para 19% do PIB em 1968 e encerrou o período do “milagre” em 
pouco mais de 20%. Este período apresentou um ritmo de crescimento 
acelerado acompanhado de queda da inflação, ainda que moderada, e 
de melhora do balanço de pagamentos, que registrou superávits 
crescentes ao longo do período. 

 

 

Antonio Delfim Neto assume o Ministério da Fazenda através do convite do 

então empossado presidente, O General Costa e Silva. Delfim manteve a política de 

combate à inflação.  

Em 1969, assume a presidência, o General Emílio Garrastazu Médici, que 

governou o país até 1973. Médici manteve a mesma política econômica do governo 

anterior, lançando o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND),como consta de sua 

denominação, é o primeiro plano elaborado dentro do modelo de planejamento 

idealizado pelo Decreto- lei nº 200/67 e formalmente criado pelo Ato Complementar nº 

43/69. Sua característica trienal deveu-se às exigências legais de que  o último ano dos 

planos deveria coincidir com o primeiro ano de uma nova administração que, nesse 

período, prepararia seu próprio plano 
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O forte crescimento econômico no período de 1968 a 1973 refletiu na forte 

entrada de capital estrangeiro ao país, através de investimentos diretos externos (IDE) e 

dos empréstimos em moedas.  

A crise do petróleo eclode no mundo em 1973, os paises membros da OPEP 

(Organização dos Paises Exportadores de Petróleo) promoveram um aumento brusco no 

preço do petróleo no mercado internacional. O choque do petróleo atingiu 

negativamente a economia brasileira iniciando uma longa fase de grandes dificuldades. 

O resultado desse novo e desfavorável cenário mundial foi o estancamento dos 

créditos para os paises altamente endividados, em especial os paises da América Latina. 

Em 1974, em meio a desaceleração da economia brasileira, o General Ernesto 

Geisel assume a presidência. Seu governo foi marcado por ajustes estrutural, resultando 

no II PND. 

O II PND foi caracterizado pela ousadia nos planos de investimentos, tanto 

publico como privados. De acordo com Hermann (2005 apud  Silva 2008, p.100), 

 

 

(...) a serem implementados ao longo do período de 1974-79, que se 
propunha a “cobrir a área de fronteira entre o subdesenvolvimento e 
desenvolvimento”. Os novos investimentos eram dirigidos aos setores, 
identificados, em 1974, como os grandes “pontos de estrangulamento” 
que explicavam a restrição estrutural e externa ao crescimento da 
economia brasileira: infra-estrutura, bens de produção (capital e 
insumos), energia e exportação. 

 

 

Os objetivos do Governo Geisel foi claramente enfrentar os desafios para atingir 

o desenvolvimento, porém os resultados foram apenas no êxito em conter a escalada da 

inflação.  

João Figueiredo assume a presidência em 1979, diante de um crescimento em 

média de 8% na economia e dos efeitos do 2º choque do petróleo. O aumento 

expressivo da inflação e a deterioração das contas externas resultaram no esgotamento 

do modelo de crescimento do Plano de Geisel. 

Os anos seguintes confirmariam os efeitos sentidos nos anos de 1979 e 1980, e no 

período de 1981 a 1983 o país foi marcado por grave desequilíbrio nos balanços de 

pagamento. A inflação de forma acelerada e o desequilíbrio fiscal agravaram um quadro 

nada animador. Este cenário crítico inaugurou um longo período de estagnação da 
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economia que se estendeu até 1990. Portanto, a década de 80 foi conhecida como a 

“década perdida”. 

No plano político, o período de 1974 a 1984 foi caracterizado pelas pressões no 

sentido da redemocratização do Brasil.  

De acordo com Silva (2008, p.44),  

 

 

Em 1984 a economia brasileira atingira um crescimento razoável. 
Todavia, a inflação era o problema mais visível em nossa economia. 
Neste ano a inflação havia se acelerado, atingindo 224%. Fortalecia-
se, então, a tese de que a correção monetária é que dificultava o 
combate à inflação, e que era necessário promover a desindexação da 
economia. 

 

 

O período conhecido com a nova república é marcado por um conjunto de 

medidas malsucedidas no combate a inflação e na tentativa de recuperação da 

economia. José Sarney assume a presidência em 1985, e nos cincos anos de governo 

três planos de estabilização foram lançados: o primeiro foi o plano cruzado, em 1986, 

que neste aplicou o congelamento de preços e salários, a reforma monetária, o 

congelamento dos preços ao nível do consumidor, substituiu a ORTN pela OTN, a taxa 

de cambio ficou mantida e congelada e a política monetária não teve definição prévia. 

Mais um corte nos três zeros e denominando-se a mudança do nome da moeda de 

Cruzeiro para Cruzado (CZ$); neste mesmo período nove meses depois do primeiro foi 

lançado o plano Cruzado II, sendo que a inflação ia ser calculada pelo índice de preços 

do consumidor havendo assim uma minidesvalorização do Cruzado que atingiu a 

diversos segmentos da economia brasileira; em 12 de junho de 1987 foi lançado o Plano 

Bresser que combinava um choque heterodoxo deflacionário com políticas ortodoxas 

fiscais e monetárias, neste decretou o congelamento dos preços e dos salários, a 

extinção do gatilho salarial, e a indexação vinculada a URP (Unidade de Referência de 

Preços) dos preços e salários, houve a proibição de emissões de títulos na política 

monetária e a desvalorização do cambio em 9,5% e uma minidesvalorização; o ultimo 

deste período foi o Plano Verão que permaneceu com o congelamento de preços e 

salários, desvalorizou o câmbio e fixou a taxa, extinguiu o URP. Em 1989 mais um 

corte de três zeros na moeda, e o governo institui o novo padrão monetário, o Cruzado 

Novo (NCZ$). 
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Em março de 1990 o Cruzeiro (Cr$) novamente é restabelecido em substituição 

ao Cruzado Novo (NCZ$). 

Fernando Collor de Mello assume a presidência na metade dos anos 90. Sua 

posse representou a vitória da conquista pelo retorno do voto direto. 

Segundo Silva (2008), as reformas proposta por Collor introduziram uma ruptura 

com o modelo brasileiro de crescimento com elevada participação do Estado e proteção 

tarifária. O estado deixou de exercer o papel de Estado-empresário e passou a ser apenas 

um Estado regulador. Contudo, a economia brasileira sofre profundas mudanças em 

relação aos governos anteriores, apresentando características de uma economia mais 

aberta, com maior integração com o restante do mundo. 

Em 1990 foi lançado o Plano Collor I. Tal plano constituía no congelamento de 

preços e salários, corte nas despesas correntes do governo em 10%, proposta de um 

novo sistema de rolagem da dívida pública interna. Contudo, a principal mudança foi o 

“seqüestro da liquidez”, através do bloqueio de todas as aplicações financeiras que 

ultrapassassem um determinado valor, o qual foi alvo de duras criticas. 

Em fevereiro de 1991, entra em ação o Plano Collor II, novamente com o 

congelamento de preços e salários, extinção do “overnight”, a criação de fundos, bônus. 

O fracasso nos dois planos no combate a inflação, resultaram em recessão da 

economia, apresentando baixos índices de desempenho e a perda da credibilidade das 

instituições de poupança. 

Collor sofre Impeachment em 1992 após uma serie de escândalos, assumindo em 

seu lugar o Vice-presidente Itamar Franco. 

Conforme Brasil (2001), em 1993, foram lançadas algumas medidas para 

combater com a inflação, como o plano de Estabilização sobre as taxa, impostos, e 

tiveram vários bloqueios no período de 2 anos; os repasses das verbas para os Estados e 

Municípios reduziram-se cerca de 22 Bilhões de Dólares, proibiu a emissão de títulos, e 

criou um índice de correção dos principais preços da economia dos juros e 

mercantilismo; é lançado o Programa de Ação Imediata (PAI), do então Ministro da 

Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que visa preparar a economia para o Plano Real. 

O PAI estabiliza a moeda com a Unidade Real de Valor (URV). 

O período de 1990 a 1994 o crescimento médio do PIB foi de 1,3% ao ano. 

Em julho de 1994 o governo lança o Plano Real. Com paridade de um para um 

em relação ao Dólar norte-americano, o Real, diferente dos outros planos consegue 

êxito na estabilização da economia e acabou com a crise inflacionária.  
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O sucesso do plano culminou na eleição do então ministro da Fazenda FHC para 

presidente do Brasil. FHC presidiu o país em dois mandatos, de 1995 a 1998 e 1999 a 

2002. 

Em 1995, face à pressão inflacionária, com a economia superaquecida e com 

uma deterioração rápida do balanço de pagamentos, as autoridades reagiram com um 

conjunto de medidas, as quais incluíam basicamente a desvalorização cambial e a alta 

taxa de juros nominal. Atraídos pela rentabilidade elevada das aplicações em moeda 

local, os investidores retornaram ao país e as reservas internacionais aumentaram. A 

inflação começou a cair, e a partir daí caiu por quatro anos consecutivos. Desta maneira, 

o Plano Real foi muito bem sucedido no controle da inflação. Todavia, a gestão 

macroeconômica apresentava dois problemas graves: o desequilíbrio externo crescente e 

a crise fiscal, de acordo com Silva (2008, p.47), 

 

A razão do desequilíbrio externo era a combinação entre o grande 
aumento das importações que se seguiu à implantação do Real com 
um desempenho pífio das exportações. Além da piora da conta 
corrente associada ao comportamento da balança comercial, o 
financiamento do déficit em conta corrente a partir de 1995 gerou um 
efeito de realimentação dos desequilíbrios. No que se refere à crise 
fiscal, esta foi caracterizada, nos quatro anos do primeiro governo 
FHC, por um déficit primário do setor público consolidado, um déficit 
público de 7% do PIB, na média, e uma dívida pública crescente. 
 

 

Entre 1995 e 1998 houve um progressivo desgaste da âncora cambial como 

instrumento básico de política econômica. Tal política era baseada na combinação de 

déficits em conta corrente e de taxas de juros elevadas. Esta política só poderia ser 

sustentada se houvesse espaço para a ampliação do endividamento, tanto público quanto 

externo. Entretanto, este espaço foi se restringindo e praticamente deixou de existir em 

1998 quando o resto do mundo deixou de financiar o Brasil e a rolagem da dívida 

interna passou a ser feita a taxas de juros proibitivas. 

No período de apenas quatro anos, de 1994 a 1998 o mercado internacional foi 

afetado por três crises. A crise do México no final de 1994, afetando em grande escala 

os mercados emergentes no começo de 1995, a crise da Ásia, em 1997 e a crise da 

Rússia em 1998. Em todas as crises o Brasil sentiu o efeito negativo, através do “efeito 

contágio”.  
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Há uma piora na situação fiscal do país mediante aos ataques especulativos 

contra o Real, conseqüência das crises externas e as altas taxas de juros. 

Em um cenário turbulento, FHC inicia seu segundo mandato com presidente. A 

negociação com o Fundo Monetário Internacional (FMI) previa empréstimo ao Brasil 

como forma de enfrentar o quadro externo extremamente adverso. 

A desvalorização cambial, diante desse cenário, foi inevitável, e o governo 

permitiu que o câmbio “flutuasse”. 

Armínio Fraga assume o Banco Central em meio a criticas, por ter sido 

empregado do mega investidor, George Soros. A primeira providencia de Fraga como 

presidente do Banco Centra foi de elevar a taxa básica de juros e a proposta de metas de 

inflação. 

Já no inicio de 1999 o Brasil retoma o processo de crescimento, e em 2000 

apresenta um crescimento ainda maior.  

Em 2001 o país sofre com a crise da Argentina e pelos atentados terroristas dos 

Estados Unidos, que influenciaram negativamente a economia brasileira. Diante de tal 

cenário, o desempenho médio da economia ficou comprometido. Em comparação ao 

primeiro governo de FHC o PIB teve crescimento médio anual de 2,6% em comparação 

ao segundo mandato, que apresentou crescimento de 2,1%. 

Os dois mandatos do presidente FHC apresentaram diferenças e semelhanças 

fundamentais, segundo Silva (2008). A diferença foi que no primeiro mandato, o 

governo adotou uma política de cambio fixo e crescente dependência de financiamento 

externo, alem de um profundo desequilíbrio fiscal. No caso do segundo mandato, o 

governo adotou política de cambio flutuante, redução no déficit em conta corrente e no 

ajuste fiscal. Mas no que tange a semelhança, nos dois mandatos o governo teve a 

preocupação do controle e combate a inflação e a contínua expansão dos gastos 

públicos.  

Finalmente, após longos anos de tentativa, Luiz Inácio Lula da Silva ganha a 

corrida presidencial. O mercado em primeiro momento se torna preocupado e Lula, 

toma uma serie de decisões que representaram mudanças claras em relação ao PT do 

passado.  

Segundo Giambiagi (2005), o Governo nomeou para presidente do BCB, o ex-

presidente mundial do Bank Boston, Henrique Meirelles, anunciou metas de inflação 

para 2003 e 2004, de 8,5% e 5,5% respectivamente, elevou a taxa de juros básica 
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(SELIC) entre outras medidas que foram responsáveis por reduzir as tensões e 

preocupações a respeito do PT no governo.  

O desempenho da economia a partir de 2003 foi decisivamente influenciado pela 

evolução da taxa de câmbio e da inflação, face à continuidade do regime de metas de 

inflação implantando em 1999. 

Depois da desaceleração de 2003 o país recuperou-se e cresceu 5,7% em 2004, 

3,2% em 2005 e 3,7 % em 2006.  Para o ano de 2007, o PIB demonstrou uma grande 

aceleração do crescimento, fechando o ano de 2007 em 5,4%. Em 2008, diante da crise 

imobiliária americana, os efeitos negativos no mercado mundial e na economia 

brasileira afetaram de forma direta o desempenho da economia do Brasil, que reverteu o 

ritmo que havia conquista nos três primeiros meses, fechando o ano com o crescimento 

em 5,1%.  

 

3.2 Economia Catarinense – 1930 a 200814 

 

O cenário Político de Santa Catarina foi marcado por fortes mudanças. A 

revolução de 30, que levou Getúlio Dornelles Vargas á presidência, destitui a oligarquia 

cafeeira do poder. Esse período foi caracterizado pela centralização do poder, 

extinguindo os órgãos legislativos em todos os níveis (Federal, Estadual e Municipal).  

Dos anos de 1930 a 193315 Santa Catarina foi governado por militares gaúchos, 

fato que desagradou muitas lideranças Catarinenses. Em 1932, Nereu Ramos que apoiou 

o movimento constitucionalista de São Paulo acabou isolado politicamente de seus 

companheiros, ao contrario de Aristiliano Ramos que apoiaram a Legião Republicana 

Catarinense, defendendo Getulio Vargas. 

Vargas nomeia Aristiliano Ramos, em 1933, como novo interventor federal em 

Santa Catarina. Nas eleições de 1935, ocorre uma nova cisão, que de acordo com 

Goularti Filho (2007, p.128),  

 

Quando é formada uma nova aliança entre Aristiliano Ramos , 
Henrique Rüpp Júnior, Fulvio Aducci e Adolfo Konder, formando a 
coligação “Por Santa Catarina”, no intuito de derrotar Nereu Ramos, 
do Partido Liberal Catarinense. Nereu venceu as eleições as eleições e 
em 1937 é indicado interventor, ficando no cargo até 1945. 

                                                
14 Seção baseada em MIGNONI (2006), GOULARTI FILHO (2007) e SILVA (2008) 
15 General Ptlomeu de Assis Brasil (10/1930-10/1932) e o Major Rui Zobaran (10/1932-03/1933) 
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A vitoria de Nereu Ramos representou a divisão política do Estado, que se 

arrastou até os anos de 1970: Ramos e Konder-Bornhausen. 

No aspecto econômico, de acordo com Goularti Filho (2007), o salto da 

economia de Santa Catarina, nos anos de 1930 e 1940, é explicado pelo forte 

engajamento de Santa Catarina na economia nacional, principalmente a economia de 

São Paulo, que estava num processo acelerado de formação de um parque industrial 

integrado. Santa Catarina, pela estrutura Sócio-Econômicas mais avançada, se ajustou 

rapidamente ás demandas paulistas pós-1930. Dessa maneira, a indústria de Santa 

Catarina caminhava em paralelo ao nascimento e desenvolvimento da indústria paulista. 

De acordo com Goularti Filho (2007, p.131), 

Com a crise mundial  de  1929,  o  rompimento  do  padrão monetário  
internacional  (padrão-ouro) e o aparecimento de novos atores sociais, 
rompe-se o velho padrão de  acumulação  na  economia  brasileira,  
que  era  conduzido  pelo  setor  mercantil  agroexportador. A  
diversificação  industrial  dos  anos  20  exigia  a  continuidade  do  
processo  de  crescimento,  porém  em  outras  bases  materiais  e  
institucionais.  No  entanto,  as  bases  produtivas  em  Santa  Catarina  
ainda  continuavam  as  mesmas  e  somente a partir de 1945, começa 
a mudar a estrutura econômica do Estado barriga- verde  com  a  
ampliação  da  pequena  indústria metal-mecânica  em  Joinville,  com  
o  surgimento da  indústria de papel, pasta e celulose no planalto, e das 
cerâmicas, no  sul. [...] A indústria catarinense estava se consolidando 
e começava partir para outra  base produtiva que comandaria o 
processo de acumulação nas décadas seguintes. 

 
 

De acordo com Mignoni (2006), a partir de 1945 a estrutura industrial do Estado 

apresentou mudanças. Isto em decorrência do desenvolvimento da indústria metal-

mecânica em Joinville, com o surgimento da indústria de papel, pasta e celulose no 

planalto, e das cerâmicas, no sul. Esse movimento da atividade privada visto 

detalhadamente no caso da indústria, tem influência direta nas finanças do setor público 

estadual. De um lado pela alteração no nível de arrecadação de tributos gerados pelo 

setor e de outro pelos gastos que o governo incorre ao longo do processo como 

incentivador, regulador, participante. O desenvolvimento da indústria nos anos de 30 e 

40 esteve muito ligado à participação do Estado na economia, tanto a nível nacional 

com o grande esforço prol industrialização realizado por Getulio Vargas, quanto no 

estado.        
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A diversificação vivida pela indústria de Santa Catarina, o período de 1945-62 

surgem novos setores, como: Industrial de Papel, Papelão, pasta mecânica, cerâmica, 

materiais elétricos e indústrias ligadas ao setor de transporte.  

De acordo com Silva (2008, p.55), 

 

Esse período é  também uma  fase de  transição, pois ainda perduram  
traços do  padrão de crescimento baseado na pequena produção 
mercantil e ao mesmo tempo começam a  surgir elementos de um 
novo padrão, baseado no médio e grande capital industrial. Os setores  
com  potencialidades mais  dinâmicas,  como  o metal-mecânico,  o  
cerâmico  e  a  produção  de  papel e pasta mecânica, nascem da 
pequena produção e voltam-se para o mercado nacional,  expandindo-
se  rapidamente,  num  momento  em  que  a  industrialização  pesada  
estava  num  processo acelerado de expansão e consolidação.   
 
 

Durante o período 1945-1962, há uma expansão dos setores tradicionais que originaram 

no período anterior. Ao mesmo tempo em que se expande, há uma diversificação a 

partir do próprio setor (Goularti Filho, 2007). 

Conforme já descrito anteriormente, o padrão de crescimento da indústria 

catarinense até meados dos anos 40 era baseado na pequena propriedade e nos setores 

tradicionais da economia, pós-1940 a indústria catarinense apresentou mudanças 

significativas ao ampliar e diversificar a sua base produtiva com o surgimento de setores 

dinâmicos. O Estado se viu obrigado a intervir na economia a fim de facilitar o processo 

de acumulação, uma vez que a Infra-estrutura social básica e os arranjos institucionais 

não estavam preparados para tal processo de diversificação. A partir de 1962, o padrão 

se altera e de acordo com Goularti Filho (2007,p.185), “(...) a partir de 1962, com o 

novo sistema de crédito, com os investimentos em energia e transporte e com a 

consolidação do setor eletro-metal-mecânico, liderado pelas médias e grandes 

indústrias.” 

Voltando ao aspecto político, importante para o desenvolvimento econômico, a 

primeira experiência de planejamento centralizado no Brasil teve inicio no primeiro 

governo Vargas (1930-1945), quando em 1939 foi elaborado o Plano Especial de Obras 

Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional. A primeira experiência do planejamento 

em Santa Catarina foi no governo de Irineu Bornhausen, quando em março de 1955, o 

governador enviou para a assembléia o Programa de Obras e Equipamento (POE), que 

como estratégia política o plano foi elaborado para dez anos, amarrando a continuidade 

de Irineu nas eleições de 1960. 
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De acordo com Goularti Filho (2007,p.189), 

 

Como foi elaborado no último ano de governo, ficou a cargo de Jorge 
Lacerda e Heriberto Hülse a continuação das metas propostas no 
Plano, e estes não se sentiam na obrigação de cumpri-las, pois haviam 
sido elaboradas e assumidas como promessa do governo anterior, 
apesar de terem sidos apoiados por Irineu. 

 

Embora o Plano não significasse mais do que um orçamento paralelo de 

investimento submetido a tratamento especial, não se pode denominá-lo como um plano 

global, e sim uma tentativa, mesmo que original, de vinculação de recursos a um 

programa plurianual de investimento em obras pré definidas.  

Foi somente em 1961 com o Plano de Metas do Governo (PLAMEG), que 

efetivamente o Estado passou a utilizar instrumentos ativos de políticas econômicas 

para implantar e ampliar a infra-estrutura social básica e para financiar o capital privado 

local. A mesma proposta do Plano é repassada para o PLAMEG II, em 1966 a 1970 e 

para o Projeto Catarinense de Desenvolvimento (PCD) em 1971 a 1974. Esses plano 

demonstram a atuação do Estado como forma superior de organização capitalista 

alargando as bases produtivas e ajustando-se à ordem econômica e politizando as 

relações econômicas.  

Conforme Goularti Filho (2007, p.186) 

 

Destacamos  quatro  grandes  áreas  de  atuação  dos  Planos:  a)  
financeira: dotar  o Estado  de  capacidade  financeira  para  financiar  
investimentos  de  longo  prazo  por meio de agências de  fomento e 
programas de  incentivos; b)  transporte:  integrar as mesorregiões 
produtoras ao mercado nacional e estadual; c) energia: ampliar a área 
de  atuação  da  CELESC,  distribuindo  e  gerando  mais  energia;  e,  
d) telecomunicações: aumentar a rede de telefonia e a oferta de linhas.   

 

A criação do BDE (Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, 

antigo BESC) e do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), 

ambos em 1962, inauguram  uma  nova  fase  no  sistema  de  crédito  no  Estado.  O  

eixo  central  do  sistema financeiro deslocou-se do crédito ao consumo para o crédito 

ao investimento, de longo prazo. Após o  reordenamento do BDE, no  final dos anos 60,  

foram criados outros mecanismos de fomento,  como  o  FUNDESC,  o  PROCAPE  e  

o  PRODEC,  além  da  criação  do  BADESC, todos  com  um  propósito  claro,  o  de  

fomentar  e  incentivar  a  indústria  e  a  agroindústria catarinense.   
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Nos anos de 1990, a falta de uma diretriz nacional isolou as unidades da 

federação na elaboração de seus planos (GOULARTI, 2007). 

O planejamento público entrou em crise na década de 80, quando os Estados 

enfrentaram a crise do endividamento externo e os seus desdobramentos internos. O 

país ficou engessado na dívida externa e na crise fiscal e financeira, sem condições de 

elaborar novos planos com objetivos nacionais. O movimento liberal toma força nessa 

época, em que o Estado-nação se mostrava deficiente e correntes liberais destacavam as 

idéias da crença no livre mercado. 

Em 1991, novamente a plutocracia Konder-Bornhausen volta a ocupar o governo 

do Estado, com a eleição de Vilson Kleinübing para governador e Antonio Carlos 

Konder Reis para vice.  

O novo governo lança o Plano Saúde Instrução e Moradia (SIM), que marca a 

volta de um plano de previsão de gastos para os quatro anos e com metas mais 

detalhadas. 

Foi um plano contraditório, pois almejava o pleno emprego ao mesmo tempo 

que preconizava uma redução do Estado nas atividades econômicas e a redução no 

número de trabalhadores. 

Segundo Goularti Filho (2007, p.313),  

 

Mesmo em meio a forte recessão do inicio dos anos 1990, algumas 
metas propostas foram atingidas, como a pavimentação de 660km de 
rodovias estaduais e a instalação de 172.420 novos terminais 
telefônicos, porém o setor de energia ampliou em apenas 19,0% da 
proposta inicial de construir 400km de linhas de transmissão. 

 

Na eleição de 1994, Paulo Afonso vence, e assume em 1995 o governo do 

Estado e novamente o PMDB retorna ao governo. Em seu plano de governo Paulo 

Afonso defendia uma gestão democrática e descentralizada, como condição necessária 

para o desenvolvimento auto-sustentado. 

Embora estivesse dentro de um contexto maior o governo do PMDB conseguiu 

de certa forma barrar a onda de privatizações, tanto que fez investimentos em energia e 

telefonia, mais que o governo anterior. Durante o Governo Paulo Afonso, o BESC e a 

CELESC ficaram longe das discussões sobre privatizações. 

Paulo Afonso é alvo de denúncias sobre o caso dos precatórios, sendo alvo de 

processo de impeachment, mas que não aconteceu. O Processo originou-se devido a  

emissão de R$ 605 milhões em Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTEs) pelo 
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governo de Santa Catarina para pagamento de dívidas judiciais, chamados precatórios. 

Essa operação teve irregularidades apontadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) dos Títulos Públicos do Senado. 

As eleições de 1998 foram vencidas por Esperidião Amin, que governou o 

Estado de 1999 a 2002, perdendo a reeleição para Luiz Henrique da Silveira, PMDB. 

No governo Amin foi elaborado o Plano de governo denominado: Santa Catarina Estado 

Vencedor. Em seu mandato o BESC foi federalizado. O plano foi elaborado por liberais 

para ser executado por um Estado liberal. Nessa sua segunda gestão, fixou cinco 

postulados para seu planejamento governamental, a saber: “Incluir, Crescer, Preservar, 

Parceria e Bom Exemplo”. 

Em 01 de janeiro de 2003, Luiz Henrique da Silveira assume o governo do 

Estado.O ponto chave de seu governo é a descentralização, para que o governo esteja 

efetivamente presente em todo o território catarinense. Para tanto, foi realizada uma 

reengenharia da estrutura governamental, que promove a redistribuição de funções, 

substituindo funções centralizadas por regionalizadas. Essa regionalização fundamenta-

se nas secretarias e nos conselhos de desenvolvimento regional. 
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4 – ANÁLISE DA DIVIDA PÚBLICA 

 
 
 

Este capítulo é dedicado a análise da Dívida Pública de Santa Catarina. Tal 

análise não levará em conta assuntos e decisões políticas que possam ter interferido no 

montante da dívida estadual. Portanto não será debatidos assuntos de viés político e nem 

será considerado tal efeito na análise. 

 

4.1 Relação Dívida Total / Receita Total 

 

A análise apresentada nesta subseção se refere aos valores da Dívida Total e 

Receita Total do Estado de Santa Catarina dos anos de 1935 a 2008.  

A Dívida Total compreende o somatório dos valores da Dívida Fundada Interna 

e Externa e da Dívida Flutuante Interna e Externa. Os valores da Receita total 

compreendem a somatória dos valores das Receitas Ordinárias e Extraordinárias para os 

anos de 1935 a 1963, e das Receitas Correntes e de Capital de 196416 em diante. A 

diferença de nomenclatura, por parte das receitas, deve-se à norma da contabilidade 

pública apresentada no capítulo 2 do presente trabalho. Embora haja diferença de 

nomenclatura, as características das contas são semelhantes e, portanto não há razão de 

diferenciá-las na metodologia da análise. 

A Tabela 1 apresenta valores referentes à relação Dívida Total e Receita Total, 

denominada DT/RT. Conforme pode ser observado na Tabela 1, o período de 1935 a 

1941 apresentou redução significativa ao longo dos anos. Ainda que os valores da 

dívida fossem superiores à receita, a redução do montante da Dívida e o crescimento da 

arrecadação estatal foi observado e, portanto, em conseqüência, a relação DT/RT 

diminuiu. 

Considerando tal redução, o motivo foi a capacidade de aumento da arrecadação 

tributária do Estado17, que cresceu consideravelmente em comparação as outras 

receitas, proporcionando ao final de cada exercício em um aumento da receita do Estado 

e consequentemente na diminuição da relação DT/RT. 

 

                                                
16 Conforme a lei 4.320/64 
17 Vide APÊNDICE F 
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Tabelas 1 – Relação entre Dívida Total e Receita Total – Santa Catarina – 1935 a 
2008 

ANO DÍVIDA TOTAL RECEITA TOTAL DT/RT 

RÉIS (1:000$000) 

1935 68.109:159$416 21.060:278$332 3,23 

1936 67.393:002$284 24.850:282$411 2,71 

1937 74.947:348$424 31.350:975$100 2,39 

1939 74.761:948$549 41.408:506$400 1,81 

1940 52.373:170$149 40.430:498$100 1,30 

1941 49.193:100$849 47.544:959$900 1,03 

CRUZEIRO (Cr$) 

1942 45.454.336,84 57.295.394,00 0,79 

1943 47.104.599,85 66.955.473,74 0,70 

1950 120.299.480,70 235.900.991,40 0,51 

1951 116.247.862,70 312.190.248,30 0,37 

1952 132.003.769,60 341.048.482,50 0,39 

1953 140.579.774,10 470.516.253,70 0,30 

1954 146.816.038,00 578.477.310,50 0,25 

1955 156.058.377,40 783.228.418,10 0,20 

1956 139.415.891,50 1.141.842.270,80 0,12 

1957 150.332.114,50 1.592.014.356,00 0,09 

1958 474.685.083,40 1.870.279.171,40 0,25 

1959 483.965.265,00 2.644.145.025,70 0,18 

1960 483.965.265,00 3.843.738.000,00 0,13 

1961 1.221.850.535,40 6.019.417.775,10 0,20 

1962 2.669.856.417,30 11.416.950.111,30 0,23 

1963 2.861.905.332,50 18.301.908.029,50 0,16 

1964 7.408.386.571,80 42.613.141.878,90 0,17 

1965 21.521.214.375,00 73.227.823.173,00 0,29 

1966 32.098.415.026,00 104.663.474.927,00 0,31 

CRUZEIRO NOVO (Cr$) 

1967 34.916.465,24 136.756.717,78 0,26 

1968 53.285.541,47 247.030.376,15 0,22 

1969 69.279.101,40 283.391.237,68 0,24 

CRUZEIRO (Cr$) 

1970 114.173.609,64 421.411.007,15 0,27 

1971 184.387.061,77 604.846.004,00 0,30 

1972 280.191.445,81 885.137.687,00 0,32 

1973 375.209.340,36 1.095.224.045,00 0,34 

1974 432.532.813,27 1.664.898.973,00 0,26 

1975 867.515.374,94 2.752.421.235,00 0,32 

1976 1.739.703.349,00 3.748.033.571,63 0,46 

1977 2.688.925.537,12 5.651.738.392,11 0,48 

                                                                                                     (continua) 
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Tabelas 1 – Relação entre Dívida Total e Receita Total – Santa Catarina – 1935 a 
2008 

                                                                                                              (conclusão) 
ANO DÍVIDA TOTAL RECEITA TOTAL DT/RT 

CRUZEIRO (Cr$) 

1978 6.018.392.416,92 10.567.109.262,96 0,57 

1979 10.997.860.189,62 15.401.546.522,00 0,71 

1980 18.310.106.072,22 30.514.257.892,00 0,60 

1981 51.450.554.847,00 57.424.761.235,14 0,90 

1982 159.628.997.739,70 146.834.129.235,00 1,09 

1983 532.123.381.722,90 311.653.975.671,00 1,71 

1984 1.896.816.444.189,00 928.860.692.042,00 2,04 

1985 6.878.504.429.176,00 3.413.268.447.267,00 2,02 

CRUZADO (CZ$) 

1986 13.162.134.182,00 11.266.138.397,67 1,17 

1987 91.310.890.281,00 39.243.811.129,91 2,33 

1988 953.898.900.687,00 270.759.962.121,52 3,52 

CRUZADO NOVO (NCZ$) 

1989 18.888.691.755,00 5.098.126.788,03 3,71 

CRUZEIRO (Cr$) 

1990 235.049.915.822,00 122.010.148.584,23 1,93 

1991 1.320.635.240.347,00 545.555.689.614,88 2,42 

1992 16.534.828.749.204,00 5.644.489.911.172,00 2,93 

CRUZEIRO REAL (CR$) 

1993 454.920.630.751,00 123.099.484.935,29 3,70 

REAL (R$) 

1994 1.934.314.944,00 1.475.698.048,38 1,31 

1995 2.802.093.025,00 2.335.079.454,21 1,20 

1996 3.982.329.743,00 3.563.393.671,35 1,12 

1997 4.601.444.153,00 3.369.524.890,31 1,37 

1998 5.125.647.498,00 2.966.471.546,32 1,73 

1999 6.570.963.081,00 3.332.697.710,30 1,97 

2000 6.841.390.414,80 5.115.969.443,94 1,34 

2001 6.799.825.725,44 4.414.511.924,28 1,54 

2002 9.650.805.919,95 7.014.164.982,51 1,38 

2003 10.224.429.546,34 6.860.161.171,52 1,49 

2004 10.908.900.827,70 7.575.521.950,28 1,44 

2005 11.956.031.076,38 8.941.937.005,66 1,34 

2006 11.962.579.082,75 7.845.362.807,80 1,52 

2007 38.810.196.439,55 9.300.955.511,89 4,17 

2008 41.209.714.231,93 11.538.547.205,84 3,57 
  Fonte: Adaptada de Santa Catarina (1935 a 1942 e 1950 a 2008). 
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Em se tratando de Receitas Tributárias, o Estado se beneficiou com as alterações 

realizadas no sistema tributário, pois foi neste período que principais impostos deixaram 

de ser atrelados ao comércio internacional, como no caso do imposto estadual sobre 

exportações. Tal mudança contribuiu para o aumento significativo na capacidade de 

arrecadação do Estado que passou a contar com novos impostos, como o Imposto sobre 

Vendas e Consignações (IVC). O IVC foi criado no ano de 1934, mediante a 

autorização na Constituição de 1934. Não demorou muito para o IVC se tornar a maior 

fonte de arrecadação estadual, que tomada devidas proporções se assemelha ao Imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS). O ICMS é o 

sucessor do IVC, e nos dias, também é a principal fonte arrecadação do Estado.  

No ano de 1936, o montante da Dívida Pública apresentou leve redução, em 

relação ao ano anterior.  Contudo, no ano de 1937 a Dívida se elevou. O valor que em 

1936 era de Rs 67.393:002$284 passou para Rs 74.947:348$424, representando um 

aumento de 10,08% ao ano anterior, valor corrente, sem a dedução da inflação da época. 

Essa elevação foi proporcionada pelo aumento significativo da Dívida Flutuante Interna, 

que passou de Rs 12.338:928$284 em 1936 para Rs 21.871:328$624 em 1937, o que 

representou em uma elevação de 77,25% ao ano anterior. Tal elevação foi motivada 

pelo acúmulo de restos a pagar do Estado referente ás dívidas dos anos de 1926 até o 

exercício de 1936. A partir de 1939, o montante da Dívida diminui consideravelmente 

em paralelo com o aumento médio da arrecadação, proporcionando uma diminuição da 

relação DT/RT. 

Portanto, os valores da relação entre Dívida Total e Receita Total apresentaram 

uma redução em comparação à anos anteriores, motivados principalmente pela 

capacidade de arrecadação do Estado, o que proporcionou a redução da DT/RT de 3,23 

em 1935 para 1,03 em 1941. 

A ausência dos valores dos anos de 1938 e de 1944 a 1949 prejudicam a análise 

do comportamento geral da relação DT/RT, contudo, mesmo com a falta dos dados dos 

referidos anos, é possível notar que o comportamento geral da relação apresentou 

significativa queda, fechando o ano de 1950 com o valor de 0,51, ou seja, a Dívida 

nesse ano representou 51% da Receita Total catarinense, um valor muito abaixo do 

apresentado no ano de 1935. 

Observa-se que de 1935 a 1939, havia em Santa Catarina o predomínio do 

montante da Dívida Fundada superior a Dívida Flutuante, e que, a Dívida Fundada era 
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caracterizada por maioria em obrigações externas18. A razão pelo qual a dívida Externa 

superava a Interna foi em razão da apólice em circulação do empréstimo contraído em 

14 de julho de 1922, com os banqueiros Halsey, Stuart Co no valor de U$ 5.000.000,00, 

para ser pago no prazo de 25 anos com juros de 8% ao ano19, e da apólice em circulação 

do empréstimo em 4 de novembro de 1909, no valor de £250.000/0/0, para ser pago 

também em 25 anos com juros de 5% ao ano20, esses valores foram emprestados pelos 

banqueiros, Erlangers Ltd, Dunn e Fisher, da cidade de Londres. 

Coincidência ou não, o empréstimo do ano de 1922, foi adquirido exatamente 

quatro meses antes de iniciar a construção da ponte Hercílio Luz. 

Em 1940, há uma alteração no perfil da dívida, que nesse ano fecha com o 

montante da Dívida Flutuante superior ao valor da Dívida Fundada. A característica 

dessa vez é de obrigações interna. O motivo dos acréscimos referentes ao montante da 

Dívida Flutuante Interna é o acúmulo de restos a pagar desde os anos de 1926. O perfil 

da superioridade da Dívida Flutuante se estendeu até 194321. 

A Tabela 2 apresenta os valores da Dívida Fundada e Flutuante com o intuito de 

facilitar o entendimento do assunto decorrido acima. 

 

Tabela 2 – Dívida Fundada Total e Dívida Flutuante Total – Santa Catarina 

– 1935 a 1950 

ANO DÍVIDA FUNDADA 
TOTAL  

DÍVIDA FLUTUANTE 
TOTAL  

  RÉIS(1:000$000) 
1935  45.596:820$000  22.512:339$416  
1936  44.503:540$000  22.889:462$284  
1937  43.100:376$000  31.846:972$424  
1939  38.723:184$000  36.038:764$549  
1940  17.754:111$300  34.619:058$849  
1941  17.753:111$300  31.439:989$549  

    CRUZEIRO  (Cr$) 
1942 16.897.305,00 28.557.031,84 
1943 16.437.305,00 30.667.294,85 
1950 74.490.684,70 45.808.796,00 

              Fonte: Adaptado de Mignoni (2006) 

                                                
18 Vide Apêndice A 
19 Fonte: Documento original da mensagem de exercício do governado à Assembléia Legislativa de 
Santa Catarina, apresentada em março de 1936. 
20 Idem 
21 Vide Apêndice B. 
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O período de 1935 a 1950, o Estado de Santa Catarina foi comandado por quatro 

governadores22, foi um período onde o Brasil atravessou momentos políticos 

controversos. 

Conforme o Gráfico 1 é possível observar o comportamento apresentado durante 

o período de 1935 a 1950. 

 

Gráfico 1: Relação entre Dívida Total e Receita Total (1935 a 1950) 
Fonte: Santa Catarina (1935 a 2008) 

 

 

Em relação ao resultado fiscal23 do Estado de Santa Catarina, no período de 

1935 a 1941, é possível notar que há um aumento considerável das despesas do Estado. 

Tal aumento foi conseqüência do cenário político nacional da época. Vargas comandava 

o país e através de seu interventor Federal em Santa Catarina, Aristiliano Ramos, 

mantinha as políticas públicas de industrialização. Santa Catarina acompanhou essa 

tendência devido a forte ligação que o Estado mantinha com a economia nacional, 

principalmente com São Paulo (GOULARTI FILHO, 2007). 

Apesar do aumento dos gastos em relação aos anos anteriores, o Estado 

apresentou déficit fiscal em apenas um ano, em 1935, porém em anos subsequentes os 

resultados fiscais foram superavitários. 

Em 1942, o Governo Federal publica o Decreto-Lei n. 4.791/42, tal decreto 

instituiu o Cruzeiro (Cr$), como nova moeda do Brasil. A paridade da nova moeda era 

de mil Réis para cada Cruzeiro (Rs 1:000$000 = Cr$ 1,00). Esse regime monetário teve 
                                                
22 Para maiores informações  www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/historia/paginas/governadores.html 
23 Vide Apêndice G. 



67 
 

  

duração de vinte e dois anos. Foi um período em que os Estados contavam com certa 

autonomia inclusive com participação direta na economia, não só como regulador, mas 

também como produtor (MIGNONI, 2006). Essa forte atuação do Estado foi 

característica das décadas de 30 e 40. 

O Brasil experimentou na década de 40, as políticas públicas de incentivo 

industrial, o que favoreceu fortemente o Estado de Santa Catarina. A capacidade de 

arrecadação do Estado aumentou juntamente com a disciplina fiscal. 

O aumento da arrecadação estava intimamente ligado com o período em que 

Santa Catarina atravessava, mais precisamente no período de 1945 a 1962, onde ocorreu 

o surgimento de novas indústrias no Estado, ligadas ao setor de papel, Metal-Mecânica, 

Cerâmica etc. Essas diversificações de setores causaram fortes influências na Economia 

do Estado que, com melhor organização logrou êxito na arrecadação de Tributos e, 

portanto no aumento da Receita do Estado. 

No que tange a Dívida Total, o período de 1942 a 195024, Santa Catarina 

apresentou uma mudança na relação DT/RT, mais precisamente em 1942, com a adoção 

da nova moeda, o Cruzeiro (Cr$). Nesse ano, as Receitas passaram a apresentar valores 

superiores ao montante da Dívida e, consequentemente, valores da relação DT/RT 

ficaram abaixo de 1,00. 

No ano de 1942, a Dívida Total representou 79% da Receita Total do Estado e 

encerrou o ano de 1950 em apenas 51% da Receita, uma redução significativa.  

O ano de 1950, Santa Catarina apresenta novamente perfil de Dívida Fundada25, 

contudo, dessa vez a dívida apresentou caráter interno26. 

Em 1951, Santa Catarina inicia um longo período de comportamento de valor 

DT/RT abaixo de 0,50, esse período de estende até o ano de 1977, onde a Dívida Total 

representou, em média, 28% da Receita Total. 

No ano de 1957, a relação DT/RT atingiu o menor nível percentual do período, 

apesar do Estado fechar o exercício fiscal com resultado deficitário (APÊNDICE G). A 

Dívida Total em 1957 representou apenas 9% da Receita Total catarinense. Esse 

resultado foi conseqüência da redução do montante da Dívida Pública, tanto Fundada 

quanto Flutuante e, no aumento da arrecadação do Estado. 

                                                
24 Valores referentes aos ano de 1943 a 1949 não foram encontrados. 
25 Vide Apêndice A 
26 Não é possível afirmar com exatidão quando Santa Catarina retoma a característica de perfil de Dívida 
Fundada Interna, uma vez que a ausência dos documentos dos anos de 1944 a 1949 prejudicam tal 
afirmação. 
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Os valores apresentados na Tabela 1 mostram que o Estado conseguiu manter a 

representatividade da dívida abaixo de 50% em relação à receita até o ano 1977. Um dos 

motivos que gerou o crescimento da dívida, iniciada em 1961, foi a eleição do 

governador do Estado, Celso Ramos, que implementou o PLAMEG I (1961-1965), 

inaugurando toda a estrutura que faltava ao desenvolvimento catarinense, dentre eles: 

um banco estatal (BESC), uma universidade (UDESC), uma concessionária de energia 

(CELESC) e um fundo de desenvolvimento (FUNDEC). Este governador elaborou 

ainda, o primeiro orçamento plurianual de um Estado brasileiro, além de milhares de 

escolas e dezenas de ginásios e criadas a ERUSC (Empresa de Eletrificação Rural de 

Santa Catarina) e a Secretaria dos Negócios do Oeste27. Celso Ramos entrega o 

Governo, em fevereiro de 1966, quando assume Ivo Silveira. Neste ano a Dívida Total 

catarinense representou 31% da Receita Total. 

No período governado por Celso Ramos, tem-se a mudança, novamente, do 

perfil da Dívida. Em 1961, a Dívida Flutuante passa a ser dominante nas contas do 

Estado, que toma uma trajetória crescente e acelerada, fechando o ano de 1966 em 

quase 100% da Dívida Fundada Total28. 

O período inflacionário que se instalou no país, nos anos 50 e 60, fez com que o 

Cruzeiro perdesse valor e, através do Decreto n. 60.190/67 o Governo Federal institui a 

nova moeda, o Cruzeiro Novo (NCr$).  

No plano Catarinense, o governo mantinha o controle nos gastos, apesar dos 

Planos Econômicos em andamento, como o PLAMEG II (1966-1970), implementado 

pelo então governador Ivo Silveira.  

No que tange a relação DT/RT, é possível observar através da Tabela 1 que os 

valores se mantém estáveis se comparado com os anos anteriores. Os três anos do 

período monetário vigente, 1967 a 1969, a Dívida Total se mantém em torno de 20% em 

relação à Receita. Em 1969, novamente o perfil da Dívida passou a ser de âmbito 

Interno, porém, nesse caso os valores da Dívida eram Consolidados29. Nesse mesmo 

período, o resultado fiscal apresentou leve déficit orçamentário no ano de 1969, devido 

ao aumento considerável das Transferências de capital, referente à amortização da 

Dívida.   

                                                
27 Retirado do Site do Governo do Estado de Santa Catarina 
28 1966: Dívida Flutuante Total: Cr$21.050.775.412,00 e Dívida Fundada Total: Cr$11.047.639.614,00 
(Apêndice C) 
29 Vide Apêndice A e Apêndice C 
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Em 1970, o Governo Federal através do decreto lei nº 144/70, retoma o padrão 

monetário dos anos de 1942 a 1966, portanto o Cruzeiro (Cr$) volta a ser a moeda em 

circulação no Brasil. A paridade estabelecida entre a nova moeda e a antiga, Cruzeiro 

Novo, era de um para um. (NCr$ 1,00 = Cr$ 1,00).  

Praticamente toda a década de 70, foi caracterizada pela manutenção da 

estabilidade entre Dívida e Receita, conforme a Tabela 1, ainda que os valores 

mantivessem o ritmo lento de crescimento da relação DT/RT, ainda sim a dívida 

representava menos de 50% da Receita Total. 

Através do Gráfico 2 é possível observar o comportamento da relação DT/RT ao 

longo dos anos de 1951 a 1977. 

 
 

Gráfico 2: Relação entre Dívida Total e Receita Total (1951 a 1977) 
   Tabela: Santa Catarina (1935 a 2008)  

 

A crise do primeiro choque do petróleo (1973) influenciou negativamente as 

finanças de Santa Catarina, mesmo que em menores proporções. O Gráfico 2 mostra 

que o ano de 1974 a relação DT/RT apresentou redução. Esse comportamento foi 

influenciado pelo aumento da arrecadação do Estado, que nesse ano fechou o exercício 

orçamentário com superávit fiscal. A partir de 1975 a relação retoma a trajetória 

ascendente atingindo o valor de 0,48 em 1977. 

Os financiamentos externos a taxas de juros flutuantes, a estatização da dívida e 

o déficit público neste período foi um fator importante da aceleração da inflação e 

consequentemente no aumento do endividamento. 

O Estado experimentou juntamente com o Brasil a retração da economia, 

deixando para trás os anos de ouro, conhecidos como “Milagre Econômico” (1964-
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1973). De certa forma, no começo dos anos 70, Santa Catarina manteve a relação 

DT/RT estável, apesar da alternância entre superávits e déficits fiscais durante o 

período. 

O comportamento até então estabilizado da relação DT/RT abaixo de 0,50 

apresentou, a partir do ano de 1978, trajetória ascendente nos anos seguintes. 

Os anos de 1978 a 1980 a Dívida Fundada Externa superou os valores da Dívida 

Fundada Interna, conseqüência dos financiamentos Externos contraídos pelo Estado de 

Santa Catarina e a influência os juros externo, de caráter flutuante, que nesse período 

dispararam, aumento o montante do débito em moeda externa. 

 A partir dos anos 80 o crescimento apresentou forte inclinação, onde a relação 

DT/RT atinge o valor de 2,02 em 1985, ou seja, a Dívida Pública Total de Santa 

Catarina representava duas vezes o valor da Receita do Estado naquele ano, 

conseqüência da disparada da Dívida Fundada e Flutuante nos anos de 1984 e 198530. 

Tais resultados foram influenciados pelo negativo cenário macroeconômico mundial, 

decorrente do 1º e 2º choque do petróleo, nos anos de 1973 e 1979 respectivamente, que 

fizeram disparar o montante da Dívida Pública citada.  

 Nos anos 80, os efeitos da estaginflação, o desequilíbrio da balança de 

pagamento e as alternâncias constantes no resultado fiscal geraram aumento da Dívida 

Pública, que no ano de 1985 atingiu o patamar de 6 bilhões de cruzeiros (Apêndice A). 

Uma das explicações para o aumento excessivo do montante da Dívida foi a 

transferência das dívidas externas privadas para o setor público. 

Através do decreto lei no 2.283/86, implantou-se uma nova moeda, o Cruzado 

(CZ$), com o corte de três zeros da antiga moeda, o Cruzeiro (Cr$). É a quinta moeda 

em circulação no país desde o Réis (Rs).  

O Estado mantém a mesma característica do começo da década de 80. Apesar do 

Plano Cruzado, do Governo Federal, que tinha como principal meta o combate a 

inflação. 

Durante o plano Cruzado houve crescimento considerável das despesas devido o 

aumento com gasto de pessoal, contudo, a capacidade de Receita do Estado foi superior 

nos anos de 1987 e 1988, resultando em superávit orçamentário. Com exceção de 1986, 

Santa Catarina fechou o ano com resultado deficitário31. 

                                                
30 Vide Apêndice C 
31 Vide Apêndice G. 
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Nos três anos em que o plano foi executado, Santa Catarina fechou com a 

relação DT/RT acima de 1,00. O Estado obteve um crescimento considerável da Dívida 

em relação á Receita, passando de 1,17 em 1986 para 3,52 em 1988, ano em que a 

Dívida sofre uma elevação muito grande em comparação ao ano anterior. Para se ter 

uma idéia em 1987 a Dívida Fundada Total era de CZ$ 91.310.890.281,00 e no ano de 

1988 ela atingiu o montante de CZ$ 953.898.900.687,00, valores correntes, 

conseqüência da estatização das dívidas privadas. 

Em 1989, o Governo Federal novamente lançou outro plano de estabilização, 

dessa vez em conseqüência da reforma no Sistema Monetário promovida pelo Plano 

Verão, do Ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega. A Medida Provisória n. 32, 

convertida na Lei n. 7.73032, instituiu o Cruzado Novo (NCZ$), como nova moeda em 

circulação no país. 

Apesar do aumento das despesas correntes, o Governo de Santa Catarina33 

buscou a reposição salarial dos servidores. O Estado fechou o ano com resultado fiscal 

superavitário, devido ao aumento da arrecadação tributária em relação ao ano anterior.  

Houve também um acréscimo considerável relacionado a Outras Receitas Correntes, 

mais precisamente ás cobranças de multas e Dívida Ativa. Contudo, a relação 

Dívida/Receita se manteve próxima ao valor do ano anterior. No ano de 1989, a dívida 

representou três vezes o valor da receita do Estado, a relação DT/RT foi de 3,71.  

A Medida Provisória n.168 de 15/03/1990, convertida na Lei n.8.024, de 

12/04/1990, estabeleceu o novo padrão monetário.  O Cruzeiro (Cr$) voltou a ser a nova 

moeda em circulação, sendo sua paridade, um Cruzeiro para cada Cruzado Novo. 

O país passou por um momento complicado devido ao processo inflacionário, 

dentre os anos de 1990 a 1992, e Santa Catarina nesse período, apresentou déficits 

orçamentários. Tais resultados foram influenciados pela amortização da dívida, pelo 

então governador Vilson Kleinünbing e na elevação dos gastos com os servidores 

inativos. 

O Governo foi pautado pelo desenvolvimento das empresas, além de programa 

de modernização das indústrias e programa de descentralização das atividades positivas, 

sendo que esses programas em junho 1992 tinham solicitado para 100 projetos 

totalizando Cr$ 228 trilhões, em valores correntes. (BRASIL, 2001). 

 

                                                
32 Banco Central do Brasil. 
33 Governo Pedro Ivo Campos (PMDB). 
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Por outro lado, o Plano Verão incentivava a expansão das atividades econômicas 

produtivas e, consequentemente, o Estado teve uma evolução nas receitas através do 

ICMS. 

A despeito da relação DT/RT, Santa Catarina manteve valores acima de 1,00. 

Isso foi conseqüência dos valores da dívida ser superior as receitas. Os valores 

referentes a relação DT/RT para os anos de 1990 a 1992 correspondem respectivamente 

á 1,93, 2,42 e 2,93. Portanto, novamente, Santa Catarina não foi capaz de controlar a 

questão do endividamento, comum à grande maioria dos Estados nesse período.  

No ano de 1993, o Estado atingiu o nível mais alto da relação DT/RT, o valor da 

dívida alcançou, aproximadamente, quatro vezes o valor da receita.  

Após sucessivas tentativas de estabilização, o país conseguiu finalmente 

controlar a inflação com a implementação do Plano Real em julho de 1994.  

Os resultados fiscais durante os anos de 1994 a 2008 foram em sua maioria 

deficitários, em apenas quatro anos o Estado fechou o exercício com superávits34. Os 

motivos dos resultados deficitários foram os aumentos nos gastos com pessoal (ativos e 

inativos) além do aumento considerável de Outras Despesas Correntes (Transferências á 

União, Municípios, pagamentos de diárias, subvenções), principalmente nos anos de 

2000 a 2003 que, em média, aumentaram 20,83%35. A dívida Pública desde então só 

aumentou, apresentando valores superiores às receitas, o que resultou em uma relação 

média DT/RT de 1,7636. 

Apesar das constantes evoluções em que o montante da Dívida Pública catarinense 

apresentou, é possível notar certa estabilidade na relação DT/RT ao longo dos anos do plano 

Real (R$), a exceção é o ano de 2007 e 2008 que a dívida passou de R$11.962.579.082,55 

no ano de 2006 para 38.810.196.439,55 em 2007, um acréscimo de aproximadamente 

225%. O motivo de tal acréscimo será explicado a seguir.   

Em 1996 em diante é possível observar no Gráfico 3 uma elevação da relação 

DT/RT até 1999. Tal aumento deve-se ao reconhecimento, pelo Estado, em dívidas antigas, 

ou mais conhecidas como hidden liabilities, passivos ocultos, ou no jargão jornalístico 

chamados de “esqueletos” (GIAMBIAGI, 2008).  

                                                
34 Vide Apêndice G. 
35 Fonte: Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE – SC) 
36 A média de 1,76  foi obtida pela média aritmética da soma dos resultados DT/RT de 2000 a 2008. 
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O Salto da relação DT/RT a partir de 2007 foi influenciado pela nova metodologia 

que o Estado utiliza na rubrica “obrigações exigíveis a longo prazo”. Nesse caso o Estado 

inclui no valor da dívida as “provisões matemáticas previdenciárias” 

Essas provisões referem-se aos valores apropriados pelos Regimes Próprios de 

Previdência Social (RPPS) para fazer face à totalidade dos compromissos líquidos do plano 

para com seus segurados37. São valores incluídos apenas na Dívida Fundada do Estado. 

Portanto, se for desconsiderado o valor das provisões matemáticas 

previdenciárias dos anos de 2007, calculado em R$ 26.661.862.941,47 e 2008 no valor 

de R$ 26.850.118.809,64, a dívida pública de Santa Catarina apresentou nesses anos 

respectivamente em R$ 12.148.333.498,08 e R$ 14.359.595.422,29. 

Para maior entendimento, dos acontecimentos descritos sobre o período de 1978 

a 2008, o Gráfico 3, apresenta o comportamento da relação DT/RT ao longo dos anos, 

com valores das provisões matemáticas em 2007 e 2008. 

 

Gráfico 3: Relação entre Dívida Total e Receita Total (1978 a 2008) 
   Tabela: Santa Catarina (1935 a 2008) 
 
 
 

Cabe ressalta, através do Gráfico 3, o comportamento apresentado pela relação 

DT/RT a partir de 2006, em que o ano de 2007 demonstra um salto muito grande em 

relação ao ano anterior influenciado pela inclusão das provisões matemáticas 

previdenciárias. 

                                                
37 Portaria MPS nº 916, de 15 de julho de 2003 
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Com o intuito de explicar melhor o comportamento da dívida do Estado em 

relação á adoção do cálculo previdenciário, a Tabela 3, apresenta os valores referente a 

evolução da Dívida Total do Estado de Santa Catarina no período de 1994 a 2008. 

 

           Tabela 3 – Evolução da Dívida Total – Santa Catarina – 1994 a 2008 

ANO DÍVIDA FUNDADA 
TOTAL (a) 

DÍVIDA FLUTUANTE 
TOTAL (b) 

DÍVIDA TOTAL 
(a+b) 

             REAL (R$) 
1994 1.755.113.604,00 179.201.340,00 1.934.314.944,00 
1995 2.301.205.717,00 500.887.308,00 2.802.093.025,00 
1996 3.312.418.167,00 669.911.576,00 3.982.329.743,00 
1997 3.776.529.210,00 824.914.943,00 4.601.444.153,00 
1998 4.330.232.920,00 795.414.578,00 5.125.647.498,00 
1999 5.818.023.691,00 752.939.390,00 6.570.963.081,00 
2000 6.161.745.501,00 679.644.913,80 6.841.390.414,80 
2001 6.191.645.278,00 608.180.447,44 6.799.825.725,44 
2002 8.729.567.143,00 921.238.776,95 9.650.805.919,95 
2003 9.064.716.602,00 1.159.712.944,34 10.224.429.546,34 
2004 9.886.880.846,07 1.022.019.981,63 10.908.900.827,70 
2005 10.895.463.966,29 1.060.567.110,09 11.956.031.076,38 
2006 10.615.423.475,60 1.347.155.607,15 11.962.579.082,75 
2007 37.355.285.018,59 1.454.911.420,96 38.810.196.439,55 
2008 39.120.347.089,39 2.089.367.142,54 41.209.714.231,93 

            Fonte: adaptada de Santa Catarina (1994 a 2008) 

 

 

 

Os valores apresentados na Tabela 3, mais precisamente nos anos de 2007 e 

2008, já estão incluídos os valores referentes às “provisões matemáticas 

previdenciárias”. Ainda que, retirado as provisões matemáticas previdenciárias dos anos 

de 2007 e 2008, os valores da Dívida Pública Total de Santa Catarina dos respectivos 

anos são superiores a 2006. Portanto o Estado ainda mantém uma trajetória crescente 

em relação aos valores da Dívida Pública, de característica Fundada e de âmbito 

Interno38. A tabela 3 apresenta os valores da Dívida Fundada de 2007 e 2008 sem as 

provisões matemáticas previdenciárias e o valor total da Dívida Pública Catarinense. 

 

 

 

                                                
38 Vide Apêndice A e C 
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Tabela 4– Evolução da Dívida Total – sem provisões matemáticas previdenciárias 

– Santa Catarina – 2006 a 2008 

ANO DÍVIDA FUNDADA 
TOTAL (a) 

DÍVIDA FLUTUANTE 
TOTAL (b) 

DÍVIDA TOTAL 
(a+b) 

RÉIS(1:000$000) 
2006 10.615.423.475,60 1.347.155.607,15 11.962.579.082,75 
2007 10.693.422.077,12 1.454.911.420,96 12.148.333.498,08 
2008 12.270.228.279,75 2.089.367.142,54 14.359.595.422,29 

            Fonte: adaptada de Santa Catarina (2006 a 2008) 

 

Portanto, se desconsiderar os valores dos passivos contingenciais na relação 

DT/RT, é possível notar a significativa redução do valor das relações Dívida Total e 

Receita Total do ano de 2007 e 2008, Tabela 5, provocando uma mudança na trajetória 

da curva conforme o gráfico 4. 

 

Tabela 5 – Relação Dívida Total/Receita Total – sem provisões matemáticas 
previdenciárias – Santa Catarina – 2006 a 2008 

ANO DÍVIDA  TOTAL RECEITA TOTAL DT/RT 

REAL (R$) 

2006 11.962.579.082,75 7.845.362.807,80 1,52 

2007 12.148.333.498,08 9.300.955.511,89 1,31 

2008 14.359.595.422,29 11.538.547.205,84 1,24 
          Fonte: adaptada de Santa Catarina (2006 a 2008) 

 

Gráfico 4: Relação entre Dívida Total e Receita Total (1994 a 2008) 
   Tabela: Santa Catarina (1994 a2008)   

 

O Gráfico 5, a seguir, apresenta o comportamento da relação DT/RT no período 

de 1935 a 2008. 

.  
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Gráfico 5: Relação entre Dívida Total e Receita Total (1935 a 2008) 
 Tabela: Santa Catarina (1935 a 2008)  
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Conforme o Gráfico 5 observa-se que ao longo do período analisado, a relação 

Dívida Total / Receita Total do Estado de Santa Catarina sofre uma redução acentuada 

nos valores a partir do período inicial estudado, ano de 1935, a Dívida Total se mantém 

praticamente estabilizada ao longo dos anos de 1950 a 1977, sempre representando 

menos de 50% em relação à Receita Total. A trajetória ascendente se configura a partir 

de 1978 por motivos já descritos anteriormente. A década de 80 e praticamente e toda a 

década de 90 ocorrem fortes oscilações na relação, estabilizando o movimento de fortes 

oscilações no começo do ano 2000 em diante, caso seja considerado o montante da 

Dívida Pública sem as provisões matemáticas, representadas no Gráfico 5 por linhas 

pontilhadas. No caso dos valores da Dívida Fundada, atualmente, considerando as 

provisões matemáticas, a tendência do comportamento do gráfico na relação Dívida 

Total / Receita Total é a estabilização da curva no patamar superior a 3,5 nos próximos 

anos, conforme o mostra o gráfico. Porém o controle no endividamento, as amortizações 

e o controle previdenciário pode fazer com que o gráfico retome uma trajetória 

descendente conforme demonstrado em anos anteriores, porém isso depende do 

empenho do Governo na política de ajuste fiscal e controle do endividamento, tão 

necessária para o bom funcionamento do Estado.  

4.2 Relação Dívida Fundada / Receitas Correntes 

 
A tabela 6 apresenta os valores da relação entre Dívida Fundada e Receitas 

Correntes. Essa relação se torna importante devido às características das variáveis 

analisadas.  

Conforme explicado no capítulo 2, a Dívida Fundada ou Consolidada representa 

obrigações exigíveis á longo prazo. Dependendo de onde esses recursos são captados, 

podem ser Interna, obrigações contraídas em moeda nacional, ou externa, contraídas em 

moedas estrangeiras. 

O valor total da Dívida Fundada, comumente chamada de Consolidadas, 

compreende no somatório dos valores das Dívidas Internas e Externas.  

A razão de se utilizar na análise apenas os valores das Dívidas Fundadas são 

basicamente pelas características que ela apresenta. Os empréstimos contraídos, com 

prazo superior a doze meses, considerados de longo prazo, com finalidade de 

financiamento de obras e investimentos e com o objetivo de atender eventuais 

desequilíbrios orçamentários , são obrigações que necessitam de autorização prévia do 

legislativo, portanto, são valores que ao longo do exercício não apresentam variações de 
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curto prazo, diferente das Dívidas Flutuantes, que podem ser contraídas sem 

autorizações prévias e devem obrigatoriamente ser quitadas no prazo máximo de doze 

meses. A outra variável utilizada na presente análise é referente as Receitas Correntes. 

São recursos arrecadados pelo Estado que inclui valores de operações correntes, em que 

o governo realiza diretamente ou através de suas administrações indiretas, esses 

recursos são arrecadados pela forma de Receitas Tributárias, Patrimonial, Industrial, 

Transferências Correntes e Receitas Diversas. 

 
Tabelas 6 – Relação entre Dívida Total e Receita Total – Santa Catarina – 1935 a 

2008 

ANO 
DÍVIDA  

FUNDADA 
RECEITAS 

CORRENTES 
DF/RC 

RÉIS (1:000$000) 

1935  45.596:820$000  18.736:523$400 2,43 

1936  44.503:540$000  21.144:675$600 2,10 

1937  43.100:376$000  28.277:045$600 1,52 

1939  38.723:184$000  39.145:239$900 0,99 

1940  17.754:111$300  38.232:797$500 0,46 

1941  17.753:111$300  45.200:188$000 0,39 

CRUZEIRO (Cr$) 

1942 16.897.305,00 54.558.271,90 0,31 

1943 16.437.305,00 64.359.214,00 0,26 

1950 74.490.684,70 231.148.659,00 0,32 

1951 94.132.792,70 298.055.967,40 0,32 

1952 109.971.128,40 333.985.166,00 0,33 

1953 112.941.065,50 449.664.598,70 0,25 

1954 110.049.883,80 571.139.350,30 0,19 

1955 107.914.030,50 774.615.441,50 0,14 

1956 97.260.587,90 964.557.066,30 0,10 

1957 89.382.629,20 1.255.382.843,60 0,07 

1958 308.331.807,30 1.478.625.240,40 0,21 

1959 303.254.254,70 1.995.807.974,90 0,15 

1960 303.254.254,70 3.835.002.000,00 0,08 

1961 191.895.465,10 4.327.502.062,40 0,04 

1962 830.827.511,30 7.603.737.828,60 0,11 

1963 1.424.371.535,20 16.139.017.329,00 0,09 

1964 1.293.508.539,30 42.579.710.284,60 0,03 

1965 3.503.988.225,00 68.921.460.480,00 0,05 

1966 11.047.639.614,00 103.589.234.567,00 0,11 

CRUZEIRO NOVO (Cr$) 

1967 27.853.528,76 126.247.764,59 0,22 

                                                                                                         (Continua) 
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Tabelas 6 – Relação entre Dívida Total e Receita Total – Santa Catarina – 1935 a 
2008 

                                                                   (Continuação) 

ANO DÍVIDA FUNDADA 
RECEITAS 

CORRENTES DF/RC 

CRUZEIRO NOVO (Cr$) 

1968 46.504.278,02 178.645.466,64 0,26 

1969 45.092.914,82 241.550.511,56 0,19 

CRUZEIRO (Cr$) 

1970 77.749.471,16 381.140.929,65 0,20 

1971 184.387.061,77 481.115.341,00 0,38 

1972 280.191.445,81 680.742.436,00 0,41 

1973 245.688.878,75 969.716.978,00 0,25 

1974 301.841.300,36 1.416.938.824,00 0,21 

1975 768.720.115,14 1.808.239.031,00 0,43 

1976 1.591.481.000,15 2.666.151.242,17 0,60 

1977 2.441.707.100,07 4.344.880.168,98 0,56 

1978 5.470.205.481,61 6.878.110.825,27 0,80 

1979 10.550.034.127,76 11.984.860.141,81 0,88 

1980 17.593.462.038,99 24.852.983.160,00 0,71 

1981 47.897.425.940,60 39.737.739.182,29 1,21 

1982 138.313.587.978,58 99.862.902.320,00 1,39 

1983 492.062.941.476,50 215.896.187.622,00 2,28 

1984 1.776.903.265.469,00 757.034.284.315,00 2,35 

1985 6.391.613.638.444,00 3.123.282.764.342,00 2,05 

CRUZADO (CZ$) 

1986 10.706.244.379,00 10.279.595.173,00 1,04 

1987 88.421.071.890,00 31.582.640.447,00 2,80 

1988 943.410.698.480,00 224.623.611.128,00 4,20 

CRUZADO NOVO (NCZ$) 

1989 18.672.759.092,00 4.175.749.255,00 4,47 

CRUZEIRO (Cr$) 

1990 216.268.613.237,00 109.843.100.428,00 1,97 

1991 1.233.963.589.838,00 462.912.995.287,00 2,67 

1992 15.414.423.776.348,00 4.919.253.801.869,00 3,13 

CRUZEIRO REAL (CR$) 

1993 430.683.194.154,00 113.986.608.831,00 3,78 

REAL (R$) 

1994 1.755.113.604,00 1.224.022.859,00 1,43 

1995 2.301.205.717,00 2.177.863.139,00 1,06 

1996 3.312.418.167,00 2.592.381.783,00 1,28 

1997 3.776.529.210,00 2.859.075.586,00 1,32 

1998 4.330.232.920,00 2.875.623.994,00 1,51 
                                                                          (continua) 
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Tabelas 6 – Relação entre Dívida Total e Receita Total – Santa Catarina – 

1935 a 2008 
                                                                     (Conclusão)                                                      

ANO 
DÍVIDA  

FUNDADA 
RECEITAS 

CORRENTES 
DF/RC 

REAL (R$) 

1999 5.818.023.691,00 3.031.214.300,00 1,92 

2000 6.161.745.501,00 3.720.538.249,61 1,66 

2001 6.191.645.278,00 4.367.871.197,00 1,42 

2002 8.729.567.143,00 5.695.536.753,21 1,53 

2003 9.064.716.602,00 6.710.476.213,53 1,35 

2004 9.886.880.846,07 8.101.798.431,05 1,22 

2005 10.895.463.966,29 9.575.145.211,04 1,14 

2006 10.615.423.475,60 10.330.228.010,02 1,03 

2007 37.355.285.018,59 11.914.946.909,94 3,14 

2008 39.120.347.089,39 13.566.748.290,08 2,88 
                        Fonte: Adaptada de Santa Catarina (1935 a 1942 e 1950 a 2008). 

 
        

 

A Tabela 6 apresenta os valores referentes a relação Dívida Fundada e Receitas 

Correntes, DF/RC. 

Cabe lembrar que, do ano de 1935 a 1963 às Receitas Correntes eram 

denominadas Receitas Ordinárias, conforme explicado no capitulo 2. Mas de forma a 

unificar e facilitar o entendimento, todas às receitas que compreendem os anos de 1935 

a 1963 serão denominadas de Receitas Correntes39. 

Da mesma forma, que ocorreu na relação DT/RT, apresentado na Tabela 1, é 

possível notar a redução da relação DF/RC na tabela 6. No caso em que consideramos 

apenas às Receitas Correntes e os valores da Dívida Fundada, a redução de DF/RC foi 

possível graças ao aumento da arrecadação do Estado, em tributos40, e na redução, de 

forma significativa do montante da Dívida Fundada catarinense41, no período de 

vigência da moeda Réis (Rs). 

A arrecadação mediante á tributos no período de 1935 a 1941 representava em 

média 93% da arrecadação total catarinense, demonstrando a importância dos impostos 

para as Receitas Correntes do Estado.  

O Gráfico 6 mostra o comportamento da DF/RC entre os anos de1935 a 1941. 
                                                
39 Conforme lei 4.320/64 
40 Vide Apêndice F 
41 Vide Tabela 6 
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                        Gráfico 6: Relação entre Dívida Fundada e Receitas Correntes (1935 a 2008) 
                         Fonte: Santa Catarina (1935 a 2008) 
  

 

 

A Dívida Fundada que representava aproximadamente duas vezes e meia ás 

Receitas Correntes, em 1935, passou a representar apenas 39% das Receitas Correntes 

no ano de 1941. Tal fato como anteriormente explicado foi o aumento da arrecadação 

catarinense através dos impostos de fonte Tributária, Patrimonial e industrial42 e na 

redução significativa da Dívida Fundada43.  

As despesas nesse período apresentaram elevação44, pois o então Governador 

Nereu Ramos, através de seu plano de governo, distribuiu dezenas de postos de saúde, 

creches, maternidades e escolas por todo o território catarinense, o que influenciou 

diretamente no aumento dos gastos do governo. 

Apesar do aumento das despesas, Santa Catarina apresentou déficit orçamentário 

em apenas um ano45. 

O perfil nessa época da Dívida era de caráter Externo até o ano de 193946, 

quando em 1940 há uma mudança no perfil, passando ao âmbito interno. 

A partir de 1940 o Estado apresentou relação DF/RC abaixo de 0,50, que se 

estendeu até o ano de 1975. Portanto, no período de 1940 a 1975, Santa Catarina 

                                                
42 Vide Apêndice F 
43 Vide Apêndice A 
44 Vide Apêndice I 
45 Idem 
46 Vide Apêndice A 
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manteve praticamente estabilizado a representação da Dívida Fundada em relação às 

Receitas Correntes abaixo de 50%. 

De acordo com o Gráfico 7 observa-se o comportamento da DF/RC ao longo do 

período de 1940 a 1975. 

           Gráfico 7: Relação entre Dívida Fundada e Receitas Correntes (1940 a 1975) 
           Fonte: Santa Catarina (1935 a 2008) 

 

Através do Gráfico 7 o comportamento da relação DF/RC apresenta fortes 

oscilações, contudo, sempre abaixo de 0,50.  

O final do período monetário Réis (Rs), 1940 e 1941, a relação DF/RC a Dívida 

Fundada representou 46% e 39% respectivamente. Enquanto que a Dívida Fundada 

Total reduziu apenas 0,006% de 1940 a 1941, as Receitas Correntes no mesmo período 

elevou-se em 15,41%, resultando na redução da relação. 

A adoção da nova moeda, através do decreto-lei no 4.791/42, o Cruzeiro (Cr$) 

passou a ser a nova moeda em circulação no Brasil. A paridade do Cruzeiro (Cr$) em 

relação ao Réis (Rs) era de um para um (Rs1.000$000 = Cr$1,00). 

No período de vigência da nova moeda, o comportamento da DF/RC apresentou 

redução ao longo dos anos ainda que, em meio a oscilações. O cruzeiro vigorou até o 

ano de 1966, e através do Gráfico 6 é possível observar tal comportamento. 

A ausência dos valores referente aos anos de 1944 a 1949 prejudicam um pouco 

uma análise mais aprofundada no comportamento entre os anos de 1943 a 1950. O que 

se observa através do Gráfico 6  é que o valor DF/RC que vinha sofrendo redução de 

1942 a 1943, em 1950 apresentou ligeira elevação. Portanto, não há como afirmar com 

exatidão em que ano essa relação sofre elevação. 



83 
 

  

De 1950 a 1952 os valores DF/RC permanecem praticamente estabilizados, em 

média 32% da Dívida Fundada em relação às Receitas Correntes. O fato foi 

influenciado pelo aumento da arrecadação, mais precisamente nas Receitas Tributárias47 

que apresentou significativa elevação. 

Apesar do aumento de novas indústrias no período de 1945 a 196248, a Receita 

Tributária foi a que mais se destacou, ficando às Receitas Industriais em segundo plano, 

com leve alteração positiva em relação aos anos anteriores49. 

De 1953 a 1957 ocorreu uma forte redução na relação DF/RC, devido á leve 

redução do endividamento catarinense aliado a capacidade de arrecadação do Estado 

que aumentou consideravelmente, novamente, as Receitas Tributárias foram 

responsáveis pela elevação. 

A dívida que em 1953 era de 25% das Receitas Correntes, em 1957, 

representava apenas 7%. 

Em 1958 ocorreu uma forte elevação na relação que, nesse ano passou a 

representar 21% das Receitas Correntes. Tal fato se deve pelos empréstimos contraídos 

pelo Governo através da Caixa Econômica Federal, Sul América Capitalização50. 

A relação DF/RC atingiu o menor nível no ano de 1964, onde a Dívida Fundada 

representou apenas 3% das Receitas Correntes, motivada pela forte redução do 

montante da dívida Fundada e no aumento das Receitas Correntes. Nesse ano a Dívida 

Fundada Total representou apenas 17,46% da Dívida Total, enquanto que ás Receitas 

Correntes representavam 99,92% da Receita Total51. 

 A inflação que assolava o cenário econômico da época, mais precisamente nas 

décadas de 50 e 60, fez com que o Governo Federal, sob o comando do marechal 

Humberto de Alencar Castello Branco, através do Decreto no 60.190/67, instituisse o 

Cruzeiro Novo (NCr$)52 como nova moeda.  

A despeito do comportamento da relação DF/RC o período entre 1967 a 1969 

apresentou elevação nos dois primeiros anos, acompanhados da elevação nos montante 

da Dívida Fundada Interna e Externa e na arrecadação do Estado.  Em 1969, ocorreu 

uma redução da relação DF/RC, que no ano anterior apresentava 0,26, passou para 0,19, 

em 1969. O fato foi motivado pela redução do valor da Dívida Fundada junto de uma 

                                                
47 Vide Apêndice F 
48 Período de surgimento de novas indústrias ligadas ao setor de papel, metal-mecânica, cerâmica etc. 
49 Vide Apêndice F 
50 Prestação de Contas do Governo de Santa Catarina – disponível da Secretaria da Fazenda 
51 Vide Apêndice J 
52 NCr$1,00 = Cr$1.000,00 
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elevação da capacidade de arrecadação do Estado, que apresentou uma maior receita 

tributária. 

A até o ano de 1975 a Dívida Fundada representou menos de 50% das Receitas 

Correntes, conforme Tabela 6. Contudo, os valores DF/RC, mostrou comportamento 

ascendente, mesmo com a mudança do regime monetário, em 1970, os valores da 

Dívida Fundada Total apresentou elevação53. 

Apesar do primeiro choque do petróleo, em 1973, o ano seguinte não apresentou 

significativa mudança que mostrou leve alteração no montante. O efeito do choque veio 

no ano de 1975 em que os montantes da Dívida Fundada se elevou, influenciado 

principalmente pelo aumento significativo na Dívida Fundada Externa.  

A partir de 1976 a relação DF/RC “rompe” o limite que a relação mantinha até o 

ano de 1975, abaixo de 0,50, e, passou a atuar em um nível acima, fazendo com que a 

Dívida Fundada oscilasse entre 50% e 90% das Receitas Corrente até o ano de 1980. 

Através do Gráfico 8, é possível visualizar o comportamento. 

 

Gráfico 8: Relação entre Dívida Fundada e Receitas Correntes (1976 a 1980) 
           Fonte: Santa Catarina (1935 a 2008) 

 

Durante o período de 1976 a 1980 observa-se que os valores de DF/RC oscilam 

em média 71%.  

Os anos de 1978 a 1980, o perfil da Dívida Fundada era de caráter externo, 

apresentou forte elevação nos anos de 1979 e 1980, influenciados pelo impacto do 

segundo choque do petróleo no ano de 1979. Apesar da elevação da arrecadação do 
                                                
53 Com exceção do ano de 1973, em que a Dívida Fundada reduziu (Apêndice A) 
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Estado a relação DF/RC se elevou motivado pelo aumento do montante da Dívida 

Fundada Total. 

A forte tendência de alta nos valores relativos à DF/RC pode ser observado a 

partir de 1981 devido as elevações no montante da Dívida Fundada total. A capacidade 

de arrecadação de Santa Catarina também apresentou elevação, contudo, não na mesma 

proporção de crescimento da Dívida, o que resultou consequentemente no aumento da 

relação DF/RC. 

A década de 80, Santa Catarina mostrou um crescimento acelerado da nos 

valores da relação Dívida Fundada e Receitas Correntes, atingindo o maior valor no ano 

de 1989, conforme mostra o Gráfico 8. 

 

Gráfico 9: Relação entre Dívida Fundada e Receitas Correntes (1981 a 1993) 
           Fonte: Santa Catarina (1935 a 2008) 

 

Observa-se o comportamento apresentado no Gráfico 9. A partir de 1981 houve uma 

elevação dos valores DF/RC devido o aumento dos valores da Dívida Fundada, tanto 

interna quanto externa. Ainda que no ano de 1986 a relação DF/RC apresentou uma 

queda acentuada, devido a reforma monetária que instituiu esse ano o Cruzado (CZ$), o 

ano de 1987 apresentou uma forte elevação. Tal fato foi influenciado pela estatização 

das Dívidas privadas por parte do setor público.  

Santa Catarina nessa época era comandada pelo Governado Esperidião Amin 

Helou Filho (1983-1987), em sua administração, a Secretaria da Reconstrução, extinta 

após o fim de seu governo objetivava restaurar as perdas decorrentes das enchentes de 
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1983 e 1984 e da seca de 1985. O destaque de seu governo foi para os transportes, onde 

mais de mil quilômetros de rodovias pavimentadas foram construídas. O apoio aos 

pequenos empresários rurais e urbanos também foi algo positivo em seu governo: 

chegou a criar uma linha de crédito no BESC, denominada Pequenos Negócios. 

No ano em que o Governo Federal novamente muda o padrão monetário 

brasileiro, através da lei no7.73054, a relação DF/RC atinge o maior nível da história 

catarinense. Nesse ano a Dívida Fundada Total representou mais de quatro vezes às 

Receitas Correntes do Estado (4,47). 

O retorno do padrão monetário Cruzeiro (Cr$) em 1990 a redução DF/RC sofreu 

forte queda em relação à 1989. Nesse ano Santa Catarina era governada pelo 

Governador Pedro Ivo Campos, até sua morte em 27 de fevereiro de 1990, quando 

assume o governo o Vice, Casildo Maldaner, que em seu governo se destacou por 

preocupações administrativas e a proteção com o meio ambiente, com a criação da 

Companhia de Polícia de Proteção Ambiental. 

Com a posse de Vilson Kleinübing (1991-1995) em 15 de março de 1991, Santa 

Catarina no período de seu governo, apresentou déficits orçamentários. Tais resultados 

foram influenciados pela amortização da dívida, pelo governador e pela  elevação dos 

gastos com os servidores inativos. 

A relação DF/RC de 1990 a 1993 apresentou novamente crescimento, motivado 

principalmente pelas altas taxas de inflação da época. De 1990 a 1993 o Estado fechou 

com déficits orçamentários55.   

Com a adoção da nova moeda, Real (R$), em julho de 1994, a relação DF/RC 

sofreu queda significativa em relação ao ano anterior. O comportamento se manteve em 

média 1,37 de DF/RC até o ano de 2006. Esse período foi caracterizado pelos 

constantes déficits fiscais apresentado pelo Estado, com exceção de 1999. 

O ano de 2007 e 2008 apresentou uma elevação brusca na relação devido a 

inclusão de passivos contingenciais por parte do Governo do Estado, que no ano de 

2007 adotou em sua metodologia os cálculos de provisões matemáticas previdenciárias, 

influenciando no comportamento da relação conforme o Gráfico 10. 

                                                
54 Lei que instituiu o Cruzado Novo (NCZ$) 
55 Vide Apêndice I 
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Gráfico 10: Relação entre Dívida Fundada e Receitas Correntes (1994 a 2008) 
 Fonte: Santa Catarina (1935 a 2008) 
 

O comportamento apresentado no período de 1994 a 2008 os valores da relação 

DF/RC oscilou dentro da faixa entre 2,00 e 1,00, conforme mostra o Gráfico 10. A 

elevação a partir do ano de 1996 foi em conseqüência do reconhecimento de antigas 

dívidas, chamados passivos oculto, explicados na subseção 4.1. 

As Receitas Correntes predominaram ao longo dos em relação à Receita Total, 

assim como as Dívidas Fundadas também predominaram em comparação à Dívida 

Total, porém em menor proporção, o que significa uma parcela considerável das 

Dívidas Flutuantes na representatividade da Dívida Total catarinense. Em média as 

Receitas correntes apresentaram 90,90% em relação a Receita Total, assim como a 

Dívida Fundada ficou em 88,87%56. 

A Tabela 7 – Representação Percentual – Receitas Correntes / Receita Total 
(RC/RT) e Dívida Fundada / Dívida Total (DF/DT) 

Ano RC/RT (%) DF/DT (%) 

1994 82,95 90,74 

1995 93,27 82,12 

1996 72,75 83,18 

1997 84,85 82,07 

1998 96,94 84,48 

1999 90,95 88,54 

2000 72,72 90,07 
                                                                          (continua) 

                                                
56 Valores percentuais calculador através de média aritmética simples. 
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A Tabela 7 – Representação Percentual – Receitas Correntes / Receita Total 
(RC/RT) e Dívida Fundada / Dívida Total (DF/DT) 

                                                                        (conclusão) 

Ano RC/RT (%) DF/DT (%) 

2001 98,94 91,06 

2002 81,20 90,45 

2003 97,82 88,66 

2004 98,19 90,63 

2005 98,74 91,13 

2006 97,92 88,74 

2007 98,13 96,25 

2008 98,17 94,93 
                           Fonte: elaborada pelo autor  

A Tabela 7 apresenta valores referentes à representação das Receitas Correntes 

em relação à Receita Total e a proporção da Dívida Fundada em relação à Dívida 

Total57. Os valores dos anos de 2007 e 2008, apresentado na Tabela 7, mostra que os 

valores da Dívida Fundada nos respectivos anos representam 96,25% e 94,93% da 

Dívida Total, isto se deve aos valores das provisões matemáticas inseridas na Dívida 

Fundada Interna. Se retirados os valores das provisões matemáticas previdenciárias os 

anos de 2007 e 2008 apresentam reduções na proporção. Tais valores são: 88,02% e 

85,45% para os anos de 2007 e 2008 respectivamente. 

No que tange os valores da relação DF/RC de 2007 e 2008, os mesmos 

apresentam reduções, se retirados os montantes inseridos pelo calculo de provisões 

previdenciárias. No ano de 2007 o valor calculado foi de R$26.661862.941,47 e em 

2008 R$ 26.850.118.809,64. Portanto, sem os valores das provisões a relação DF/RC 

nos dois anos são de 0,90, ou seja, a Dívida Fundada Total representa 90% das Receitas 

Correntes dos respectivos anos, e portanto, o comportamento teria outra forma, como 

mostra o Gráfico 9 em linhas pontilhadas. 

Portanto, se retirados os valores das provisões matemáticas previdenciárias a 

relação Dívida Fundada e Receitas Correntes apresentariam redução, porém, como o 

que vale é a relação com a inclusão de tais valores, a relação DF/RC apresenta forte 

elevação, que provavelmente, nos próximos anos deve se estabilizar no patamar 

semelhante ao ano de 2008. 

                                                
57 O valores foram calculados através do calculo percetual simples : RC/RTx100 e DF/DTx100 
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  Gráfico 11: Relação entre Dívida Fundada e Receitas Correntes ( 1935 a 2008) 
   Tabela 5: Santa Catarina (1935 a 2008) 
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Conforme o Gráfico 11 é possível observar a redução acentuada na relação a 

partir do primeiro ano analisado, 1935, mantendo-se praticamente estabilizado abaixo 

de 0,50 ao longo dos anos de 1940 a 1975, quando o comportamento retoma o uma 

trajetória ascendente em 1976, e sofrendo forte elevação a partir de 1981. A partir da 

década de 80 o comportamento é de fortes oscilações até o ano de 1993, quando há uma 

redução acentuada motivada pela adoção da nova moeda, o Real (R$). De 1994 a 2006, 

o comportamento apresenta oscilações entre 1,00 e 2,00, quando em 2007 ocorre uma 

brusca elevação. 

Em relação aos anos de 2007 e 2008, o gráfico mostra dois comportamentos 

distintos. O primeiro, refere-se á relação entre Dívida Fundada e Receitas Correntes, 

considerando os valores das provisões matemáticas previdenciárias e o segundo, sem os 

valores das provisões matemáticas previdenciárias.  

Desconsiderado as provisões matemáticas previdenciárias, adotadas pelo 

governo a partir de 2007, a relação entre Dívida Fundada e Receitas Correntes seria de 

0,90 para os dois anos. Enquanto que no caso atual, em que o governo adota tal 

metodologia, os valores da Dívida Fundada sofrem acentuada elevação no valor total da 

Dívida Fundada, consequentemente a relação entre Dívida Fundada e Receitas 

Correntes são de 3,14 em 2007 e 2,88 em 2008. 

 

4.2.1 Dívida Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal em Santa Catarina 

 

Com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (2000) e a Resolução do 

Senado Federal no40 (2001), Estados e Municípios tiveram de se adequar as novas 

regras da disciplina na gestão fiscal. 

De acordo com a resolução no 40/01 a Dívida Consolidada Líquida (DCL) dos 

estados não poderá, ao final do 15º ano (iniciado em 2001), exceder a duas vezes a sua 

Receita Corrente Líquida (RCL). 

Conforme detalhado no capítulo 2, a Dívida Consolidada Líquida compreende 

na dívida pública consolidada, deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações 

financeiras e os demais haveres financeiros, conforme art. 1º , item V da Resolução n. 

40 de 2001, do Senado Federal. 

A Receita Corrente Líquida é o somatório das receitas tributárias, de 

contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências 
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correntes e outras receitas também correntes, deduzidas nos Estados, as parcelas 

entregues aos Municípios por determinação constitucional e nos Estados e nos 

Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência 

e assistência social além das receitas provenientes da compensação financeira citada no 

§ 9º do art. 201 da Constituição Federal. 

A tabela a seguir apresenta os valores referente a DCL e RCL do Estado de 

Santa Catarina assim como a relação de acordo com a resolução no 40/01. 

 

Tabela 8 – Dívida Consolidada Líquida e Receita Corrente Líquida – 2000 a 2008 
 
                                                                                                                                      R$ Mil 

                          

                                                                                             

Fonte: STN (2000 a 2008) 

 

De acordo com a Tabela 7 a relação entre DCL e RCL reduz significativamente 

ao longo dos anos. O ano de 2000, ano da publicação da LRF a relação era de 1,83, 

valor próximo ao limite estipulado pela resolução no 40 de 2001. Com o passar dos anos 

a relação reduz gradualmente, apesar da elevação em 2002. Tal elevação no valor 

DCL/RCL no ano de 2002 foi influenciada pela lei 9496/98 do executivo que trata do 

refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária de responsabilidade dos 

Estados e do Distrito Federal, além da contratação de empréstimos via BNDES58.  No 

                                                
58 Informação disponível no Tribunal de Contas do Estado  

ANO 
DÍVIDA  

CONSOLIDADA 
LÍQUIDA 

RECEITA 
CORRENTE 

LÍQUIDA 
DCL/RCL 

2000 6.018.289,00 3.288.096,00 1,83 

2001 5.680.842,00 3.904.463,00 1,45 

2002 8.511.284,00 4.373.551,00 1,95 

2003 8.555.064,00 5.129.578,00 1,67 

2004 9.324.484,00 5.669.194,00 1,64 

2005 8.019.912,00 6.718.512,00 1,19 

2006 8.030.930,00 7.376.828,00 1,09 

2007 7.677.817,00 8.498.348,00 0,90 

2008 8.065.824,00 10.420.913,00 0,77 
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ano de 2007 observa-se a inversão dos valores. A Receita Corrente Liquida é superior 

ao montante da Dívida Consolidada Liquida a partir de 2007.  

Para a melhor visualização da evolução na disciplina fiscal, o gráfico 13 

apresenta os valores da relação DCL/RCL nos anos de 2000 a 2008.  

 
Gráfico 12: Relação entre DCL/RCL (2000 a 2008) 
Tabela: STN (2000 a 2008) 

 

O gráfico 12 mostra claramente a trajetória descendente que Santa Catarina 

apresentou na relação DCL/RCL no decorrer dos nove anos.  

Em 2001, ano da publicação da Resolução no40, o Estado apresentou no final do 

exercício redução da relação DCL/RCL em comparação ao ano anterior, contudo no ano 

seguinte ocorre uma elevação, influenciado pelo aumento desproporcional da DCL em 

relação ás RCL no mesmo ano. Essa elevação resultou em um valor muito próximo ao 

limite exigido pela resolução. 

Em 2003 e 2004 as relações permanecem estabilizadas, apresentando 

praticamente os mesmos valores. A partir de 2005, os resultados fiscais do Estado 

proporcionaram redução nos valores, fechando os anos de 2007 e 2008 com valores da 

RCL acima da DCL. 

Portanto, foi possível observar que os anos pós LRF e Resolução n.40 de 2001, 

do Senado Federal, o Estado de Santa Catarina esta conseguindo manter uma trajetória 

de redução da relação DCL/RCL conforme os limites impostos pela resolução n.40. 
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5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

Diante da análise apresentada no presente trabalho, foi possível observar o 

comportamento da relação entre Dívida Total e Receita Total assim com a relação entre 

Dívida Fundada e Receitas Correntes. Os resultados demonstraram que ao longo do 

período analisado, de 1935 a 2008, o montante da Dívida Pública do Estado de Santa 

Catarina tomou comportamentos diferentes ao longo dos anos. Os gráficos, ilustraram 

de forma clara tais evoluções, que em primeiro momento, do ano de 1935 a 1943, 

ambas as relações apresentaram quedas, influenciado pelo fato de o Estado lograr êxito 

no controle da Dívida mesmo tempo que conseguia aumentar o poder de arrecadação. 

O comportamento, ao longo dos anos de 1950 até meados da década de 70 a 

relação DT/RT e DF/RC se manteve praticamente estabilizado, tal comportamento foi 

possível devido o poder de arrecadação do Estado. As relações DT/RT e DF/RC 

permaneceram estabilizadas em valores abaixo de 50% durante as décadas de 50, 60 e 

meados da década de 70. A trajetória toma comportamento ascendente a partir de 1976, 

quando os valores apresentam fortes oscilações durante a década de 80 até 1993. A 

partir da adoção do plano Real, o controle inflacionário influencia no comportamento 

das relações, mesmo que apresentando leves oscilações até o ano de 1999, quando a 

partir de 2000 o comportamento demonstra certa estabilidade, ainda que os valores 

DT/RT e DF/RC sejam maior que 1,00. 

Os anos de 2007 e 2008 foram feitas com duas considerações. A primeira 

considera a relação Dívida e Receita com valores referentes as provisões matemáticas 

previdenciárias, que foi incluída na Dívida Publica Consolidada do Estado. Tal fato 

gerou uma elevação brusca no valor das relações em relação ao ano de 2006.  A outra 

análise foi desconsiderado o valor das provisões, a fim de se ter uma idéia de como seria 

o comportamento da Dívida, lembrando que para o Cálculo da Dívida Consolidada, o 

Estado adota a metodologia de adição das provisões matemáticas previdenciárias. 

Foi apresentado também o resultado em relação ao respeito a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e à resolução no 40/01, sobre os limites de endividamento dos 

Estados. Os resultados apresentando, foram satisfatórios, uma vez que o Estado 

demonstrou capacidade de redução no valor da relação DCL/RCL prevista na resolução 

de n.40. Em 2000 a relação DCL/RCL era de 1,83, fechando o ano de 2008 em 0,77, 

valor bem abaixo do limite máximo estipulado pela resolução. 
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Sugestões para trabalhos futuros. 

Diante das alternativas que se abrem ao término deste trabalho, recomenda-se 

que os próximos trabalhos, sobre esse assunto, possam abordar a partir dos dados 

coletados, o valor real da evolução da Dívida Pública ao longo dos anos, que para isto, é 

necessário deflacionar os valores das séries históricas coletadas. Outra oportunidade 

interessante seria analisar a relação da Dívida Pública com os efeitos da abertura do 

mercado, a partir de 1990. Outra possibilidade é analisar a relação entre Dívida Pública 

e o Produto Interno Bruto do Estado de Santa Catarina e, por fim, verificar a origem e o 

motivo dos altos valores da Dívida Pública catarinense no final da década de 20 e 

começo da década de 50, se há ligação do endividamento nessa época com a construção 

da Ponte Hercílio Luz. 
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APÊNDICE A 

Dívida Fundada Interna e Externa de Santa Catarina – 1935 a 2008 

ANO 
 DÍVIDA FUNDADA 

TOTAL (A+B) 
DÍVIDA INTERNA (A) DÍVIDA EXTERNA (B) 

RÉIS(1:000$000) 
1935 13.921:300$000 31.675:520$000  45.596:820$000  
1936 13.921:300$000 30.582:240$000  44.503:540$000  
1937 13.913:000$000 29.187:376$000  43.100:376$000  
1938 - - - 
1939 11.767:200$000 26.955:984$000  38.723:184$000  
1940 11.767:200$000 5.986:911$300  17.754:111$300  
1941 11.766:200$000 5.986:911$300  17.753:111$300  

CRUZEIRO  (Cr$) 
1942                11.534.000,00                 5.363.305,00                        16.897.305,00  
1943                11.074.000,00                 5.363.305,00                        16.437.305,00  
1944 - - - 
1945 - - - 
1946 - - - 
1947 - - - 
1948 - - - 
1949 - - - 
1950                71.769.475,30                 2.721.209,40                        74.490.684,70  
1951                91.545.156,40                 2.587.636,30                        94.132.792,70  
1952              107.538.792,70                 2.432.335,70                      109.971.128,40  
1953              110.661.993,50                 2.279.072,00                      112.941.065,50  
1954              107.931.076,60                 2.118.807,20                      110.049.883,80  
1955              105.928.297,00                 1.985.733,50                      107.914.030,50  
1956                95.443.613,10                 1.816.974,80                        97.260.587,90  
1957                87.756.001,80                 1.626.627,40                        89.382.629,20  
1958              306.890.473,70                 1.441.333,60                      308.331.807,30  
1959              301.952.852,20                 1.301.402,50                      303.254.254,70  
1960              301.952.852,20                 1.301.402,50                      303.254.254,70  
1961              191.034.739,50                   860.725,60                      191.895.465,10  
1962              829.992.812,80                   834.698,50                      830.827.511,30  
1963 1.423.626.969,90 744.565,30                  1.424.371.535,20  
1964 646.791.089,30 646.717.450,00                  1.293.508.539,30  
1965 2.764.451.030,00 739.537.195,00                  3.503.988.225,00  
1966 10.010.982.419,00 1.036.657.195,00                11.047.639.614,00  

CRUZEIRO NOVO (NCr$) 
1967 27.099.965,10 753.563,66 27.853.528,76 
1968 44.460.648,09 2.043.629,93 46.504.278,02 
1969 43.375.578,84 1.717.335,98 45.092.914,82 

CRUZEIRO  (Cr$) 
1970 76.208.346,63 1.541.124,53 77.749.471,16 
1971                92.100.900,17               92.286.161,60  184.387.061,77 
1972              118.556.679,30             161.634.766,51  280.191.445,81 
1973              107.965.795,74             137.723.083,01  245.688.878,75 
1974              179.734.890,07             122.106.410,29  301.841.300,36 
1975              432.160.475,00             336.559.640,14  768.720.115,14 
                                                                                                               (Continua) 
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 APÊNDICE A 

Dívida Fundada Interna e Externa de Santa Catarina – 1935 a 2008                                                                             
                                                                                                    (Continuação) 

ANO 
 DÍVIDA FUNDADA 

TOTAL (A+B) 
DÍVIDA INTERNA (A) DÍVIDA EXTERNA (A) 

CRUZEIRO  (Cr$) 
1976           855.031.316,88           736.449.683,27  1.591.481.000,15 
1977         1.318.096.814,36        1.123.610.285,71  2.441.707.100,07 
1978         2.527.720.361,46        2.942.485.120,15  5.470.205.481,61 
1979         3.795.817.780,15        6.754.216.347,61  10.550.034.127,76 
1980         7.373.030.229,02      10.220.431.809,97  17.593.462.038,99 
1981       25.217.429.844,39      22.679.996.096,21  47.897.425.940,60 
1982       92.602.601.281,00      45.710.986.697,58  138.313.587.978,58 
1983 270.246.862.211,50 221.816.079.265,00 492.062.941.476,50 
1984 981.633.860.120,00 795.269.405.349,00 1.776.903.265.469,00 
1985 3.697.230.347.746,00 2.694.383.290.698,00 6.391.613.638.444,00 

          CRUZADO (CZ$) 
1986 6.395.687.315,00 4.310.557.064,00 10.706.244.379,00 
1987 66.892.517.223,00 21.528.554.667,00 88.421.071.890,00 
1988 711.050.142.300,00 232.360.556.180,00 943.410.698.480,00 

      CRUZADO NOVO (NCZ$) 
1989 15.027.011.954,00 3.645.747.138,00 18.672.759.092,00 

          CRUZEIRO (Cr$) 
1990 185.623.185.392,00 30.645.427.845,00 216.268.613.237,00 
1991 1.040.149.985.769,00 193.813.604.069,00 1.233.963.589.838,00 
1992 13.075.144.430.787,00 2.339.279.345.561,00 15.414.423.776.348,00 

    CRUZEIRO REAL (CR$) 
1993 375.426.402.078,00 55.256.792.076,00 430.683.194.154,00 

             REAL (R$) 
1994 1.585.712.348,00 169.401.256,00 1.755.113.604,00 
1995 2.090.088.849,00 211.116.868,00 2.301.205.717,00 
1996 3.081.386.198,00 231.031.969,00 3.312.418.167,00 
1997         3.517.983.997,00           258.545.213,00  3.776.529.210,00 
1998         4.066.706.742,00           263.526.178,00  4.330.232.920,00 
1999         5.460.019.388,00           358.004.303,00  5.818.023.691,00 
2000         5.792.822.030,00           368.923.471,00  6.161.745.501,00 
2001         5.810.644.896,00           381.000.382,00  6.191.645.278,00 
2002         8.154.916.042,00           574.651.101,00  8.729.567.143,00 
2003         8.569.479.893,00           495.236.709,00  9.064.716.602,00 
2004         9.411.117.228,00           475.763.618,07  9.886.880.846,07 
2005       10.438.497.822,63           456.966.143,66  10.895.463.966,29 
2006       10.134.602.975,59           480.820.500,01  10.615.423.475,60 
2007       36.928.913.732,55           426.371.286,04  37.355.285.018,59 
2008 38.594.741.015,47 525.606.073,92 39.120.347.089,39 

        Fonte: MIGNONI (2006) e SANTA CATARINA (1950 a 2008) 
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APENDICE B 
Dívida Flutuante Interna e Externa - Santa Catarina – 1935 a 2008 

ANO 
              DÍVIDA FLUTUANTE             

TOTAL (a+b) 
DÍVIDA INTERNA (a) DÍVIDA EXTERNA (b) 

RÉIS (1:000$000) 
1935 6.690:168$616 15.822:170$800  22.512:339$416  
1936 12.338:928$284 10.550:534$000  22.889:462$284  
1937 21.871:328$624 9.975:643$800  31.846:972$424  
1939 25.097:502$349 10.941:262$200  36.038:764$549  
1940 24.058:131$349 10.560:927$500  34.619:058$849  
1941 21.560:179$349 9.879:810$200  31.439:989$549  

CRUZEIRO (Cr$) 
1942 20.597.174,24 7.959.857,60 28.557.031,84 
1943 22.707.437,25 7.959.857,60 30.667.294,85 
1950 45.808.796,00 - 45.808.796,00 
1951 22.115.070,00 - 22.115.070,00 
1952 22.032.641,20 - 22.032.641,20 
1953 27.638.708,60 - 27.638.708,60 
1954 36.766.154,20 - 36.766.154,20 
1955 48.144.346,90 - 48.144.346,90 
1956 42.155.303,60 - 42.155.303,60 
1957 60.949.485,30 - 60.949.485,30 
1958 166.353.276,10 - 166.353.276,10 
1959 180.711.010,30 - 180.711.010,30 
1961 1.029.955.070,30   -     1.029.955.070,30 
1962 1.839.028.906,00 - 1.839.028.906,00 
1963 1.437.533.797,30 - 1.437.533.797,30 
1964 6.114.878.032,50 - 6.114.878.032,50 
1965 18.017.226.150,00 - 18.017.226.150,00 
1966 21.050.775.412,00 - 21.050.775.412,00 

CRUZEIRO NOVO (NCr$) 
1967 7.062.936,48 - 7.062.936,48 
1968 6.781.263,45 - 6.781.263,45 
1969 24.186.186,58 - 24.186.186,58 

CRUZEIRO  (Cr$) 
1970 36.424.138,48 - 36.424.138,48 
1973          129.520.461,61  -              129.520.461,61  
1974          130.691.512,91  -              130.691.512,91  
1975           98.795.259,80  -                98.795.259,80  
1976          148.222.348,85  -              148.222.348,85  
1977          247.218.437,05  -              247.218.437,05  
1978          548.186.935,31  -              548.186.935,31  
1979          447.826.061,86  -              447.826.061,86  
1980          716.644.033,23  -              716.644.033,23  
1981       3.553.128.906,40  -           3.553.128.906,40  
1982     21.315.409.761,12  -          21.315.409.761,12  
1983     40.060.440.246,40  -          40.060.440.246,40  

                                                                                                                     (Continua) 
 



102 
 

  

 
 

APENDICE B 
Dívida Flutuante Interna e Externa - Santa Catarina – 1935 a 2008 

                                                                                                     (Conclusão)  

ANO 
              DÍVIDA FLUTUANTE             

TOTAL (a+b) 
DÍVIDA INTERNA (a) DÍVIDA EXTERNA (b) 

CRUZEIRO  (Cr$) 

1984 119.913.178.720,00 - 119.913.178.720,00 

1985 486.890.790.732,00 - 486.890.790.732,00 

CRUZADO (CZ$) 

1986 2.455.889.803,00 - 2.455.889.803,00 

1987 2.889.818.391,00 - 2.889.818.391,00 

1988 10.488.202.207,00 - 10.488.202.207,00 

CRUZADO NOVO (NCZ$) 

1989 215.932.663,00 - 215.932.663,00 

CRUZEIRO (Cr$) 

1990 18.781.302.585,00 - 18.781.302.585,00 

1991 86.671.650.509,00 - 86.671.650.509,00 

1992 1.120.404.972.856,00 - 1.120.404.972.856,00 

CRUZEIRO REAL (CR$) 

1993 24.237.436.597,00 - 24.237.436.597,00 

REAL (R$) 

1994 179.201.340,00 - 179.201.340,00 

1995 500.887.308,00 - 500.887.308,00 

1996 669.911.576,00 - 669.911.576,00 

1997 824.914.943,00 - 824.914.943,00 

1998 795.414.578,00 - 795.414.578,00 

1999 752.939.390,00 - 752.939.390,00 

2000 679.644.913,80 - 679.644.913,80 

2001 608.180.447,44 - 608.180.447,44 

2002 921.238.776,95 - 921.238.776,95 

2003 1.159.712.944,34 - 1.159.712.944,34 

2004 1.022.019.981,63 - 1.022.019.981,63 

2005 1.060.567.110,09 - 1.060.567.110,09 

2006 1.347.155.607,15 - 1.347.155.607,15 

2007 1.454.911.420,96 - 1.454.911.420,96 

2008 2.089.367.142,54 - 2.089.367.142,54 
         Fonte: MIGNONI (2006) e SANTA CATARINA (1950 a 2008) 
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APÊNDICE C 
 

Dívida Total – Dívida Fundada Total e  Dívida Flutuante Total – 1935 a 2008 

ANO 
DÍVIDA FUNDADA TOTAL 

(a) 
DÍVIDA FLUTUANTE TOTAL 

(b) DÍVIDA TOTAL (a+b) 

RÉIS(1:000$000) 
1935  45.596:820$000   22.512:339$416 68.109:159$416 
1936  44.503:540$000   22.889:462$284 67.393:002$284 
1937  43.100:376$000   31.846:972$424 74.947:348$424 
1938 - - - 
1939  38.723:184$000   36.038:764$549 74.761:948$549 
1940  17.754:111$300   34.619:058$849 52.373:170$149 
1941  17.753:111$300   31.439:989$549 49.193:100$849 

CRUZEIRO  (Cr$) 
1942 16.897.305,00 28.557.031,84 45.454.336,84 
1943 16.437.305,00 30.667.294,85 47.104.599,85 
1950 74.490.684,70 45.808.796,00 120.299.480,70 
1951 94.132.792,70 22.115.070,00 116.247.862,70 
1952 109.971.128,40 22.032.641,20 132.003.769,60 
1953 112.941.065,50 27.638.708,60 140.579.774,10 
1954 110.049.883,80 36.766.154,20 146.816.038,00 
1955 107.914.030,50 48.144.346,90 156.058.377,40 
1956 97.260.587,90 42.155.303,60 139.415.891,50 
1957 89.382.629,20 60.949.485,30 150.332.114,50 
1958 308.331.807,30 166.353.276,10 474.685.083,40 
1959 303.254.254,70 180.711.010,30 483.965.265,00 
1960 303.254.254,70 180.711.010,30 483.965.265,00 
1961 191.895.465,10 1.029.955.070,30 1.221.850.535,40 
1962 830.827.511,30 1.839.028.906,00 2.669.856.417,30 
1963 1.424.371.535,20 1.437.533.797,30 2.861.905.332,50 
1964 1.293.508.539,30 6.114.878.032,50 7.408.386.571,80 
1965 3.503.988.225,00 18.017.226.150,00 21.521.214.375,00 
1966 11.047.639.614,00 21.050.775.412,00 32.098.415.026,00 

CRUZEIRO NOVO (NCr$) 
1967 27.853.528,76 7.062.936,48 34.916.465,24 
1968 46.504.278,02 6.781.263,45 53.285.541,47 
1969 45.092.914,82 24.186.186,58 69.279.101,40 

CRUZEIRO  (Cr$) 
1970 77.749.471,16 36.424.138,48 114.173.609,64 
1971 184.387.061,77   -    184.387.061,77 
1972 280.191.445,81   -    280.191.445,81 
1973 245.688.878,75          129.520.461,61             375.209.340,36  
1974 301.841.300,36          130.691.512,91             432.532.813,27  
1975 768.720.115,14           98.795.259,80             867.515.374,94  
1976 1.591.481.000,15          148.222.348,85          1.739.703.349,00  
                                                                                                                            (continua) 
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APÊNDICE C 
 

Dívida Total – Dívida Fundada Total e Dívida Flutuante Total – 1935 a 2008 
                                                                                                                          (conclusão) 

ANO DÍVIDA FUNDADA TOTAL 
(a) 

DÍVIDA FLUTUANTE TOTAL 
(b) 

DÍVIDA TOTAL (a+b) 

CRUZEIRO  (Cr$) 
1977 2.441.707.100,07          247.218.437,05          2.688.925.537,12  
1978 5.470.205.481,61          548.186.935,31          6.018.392.416,92  
1979 10.550.034.127,76          447.826.061,86        10.997.860.189,62  
1980 17.593.462.038,99          716.644.033,23        18.310.106.072,22  
1981 47.897.425.940,60       3.553.128.906,40        51.450.554.847,00  
1982 138.313.587.978,58     21.315.409.761,12      159.628.997.739,70  
1983 492.062.941.476,50     40.060.440.246,40      532.123.381.722,90  
1984 1.776.903.265.469,00   119.913.178.720,00    1.896.816.444.189,00  
1985 6.391.613.638.444,00   486.890.790.732,00    6.878.504.429.176,00  

          CRUZADO (CZ$) 
1986 10.706.244.379,00 2.455.889.803,00 13.162.134.182,00 
1987 88.421.071.890,00 2.889.818.391,00 91.310.890.281,00 
1988 943.410.698.480,00 10.488.202.207,00 953.898.900.687,00 

      CRUZADO NOVO (NCZ$) 
1989 18.672.759.092,00 215.932.663,00 18.888.691.755,00 

          CRUZEIRO (Cr$) 
1990 216.268.613.237,00 18.781.302.585,00 235.049.915.822,00 
1991 1.233.963.589.838,00 86.671.650.509,00 1.320.635.240.347,00 
1992 15.414.423.776.348,00 1.120.404.972.856,00 16.534.828.749.204,00 

    CRUZEIRO REAL (CR$) 
1993 430.683.194.154,00 24.237.436.597,00 454.920.630.751,00 

             REAL (R$) 
1994 1.755.113.604,00 179.201.340,00 1.934.314.944,00 
1995 2.301.205.717,00 500.887.308,00 2.802.093.025,00 
1996 3.312.418.167,00 669.911.576,00 3.982.329.743,00 
1997 3.776.529.210,00 824.914.943,00 4.601.444.153,00 
1998 4.330.232.920,00 795.414.578,00 5.125.647.498,00 
1999 5.818.023.691,00 752.939.390,00 6.570.963.081,00 
2000 6.161.745.501,00 679.644.913,80 6.841.390.414,80 
2001 6.191.645.278,00 608.180.447,44 6.799.825.725,44 
2002 8.729.567.143,00 921.238.776,95 9.650.805.919,95 
2003 9.064.716.602,00 1.159.712.944,34 10.224.429.546,34 
2004 9.886.880.846,07 1.022.019.981,63 10.908.900.827,70 
2005 10.895.463.966,29 1.060.567.110,09 11.956.031.076,38 
2006 10.615.423.475,60 1.347.155.607,15 11.962.579.082,75 
2007 37.355.285.018,59 1.454.911.420,96 38.810.196.439,55 
2008 39.120.347.089,39 2.089.367.142,54 41.209.714.231,93 

Fonte: MIGNONI (2006) e SANTA CATARINA (1950 a 2008) 
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APÊNDICE D 
 

Receita Orçamentária de Santa Catarina de acordo com a nomenclatura dos 
decretos lei 15.783/22 e 2.416/40 – 1931 a 1963 

ANO 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

Receita Ordinária Receita Extraordinária Total 

Mil Réis (Rs) 

1931 15.246:659$696 1.980:144$610 17.226:804$306 

1932 16.204:177$599 2.228:994$752 18.433:172$351 

1933 15.348:081$310 2.257:189$068 17.605:270$378 

1934 16.347:837$850 1.745:825$800 18.093:663$650 

1935 18.736:523$400 2.323:754$932 21.060:278$332 

1936 21.144:675$600 3.705:606$811 24.850:282$411 

1937 28.277:045$600 3.073:929$500 31.350:975$100 

1938 35.108:219$100 3.138:799$300 38.247:018$400 

1939 39.145:239$900 2.263:266$500 41.408:506$400 

1940 38.232:797$500 2.197:700$600 40.430:498$100 

1941 45.200:188$000 2.344:771$900 47.544:959$900 

Cruzeiro (Cr$) 

1942 54.558.271,90 2.737.122,10 57.295.394,00 

1943 64.359.214,00 2.596.259,74 66.955.473,74 

1944 79.954.391,90 2.885.963,30 82.840.355,20 

1945 89.098.129,10 2.950.302,80 92.048.431,90 

1946 112.216.363,90 3.356.250,00 115.572.613,90 

1947 147.390.505,80 3.660.752,36 151.051.258,16 

1948 166.668.226,50 4.564.219,10 171.232.445,60 

1949 179.475.709,30 9.654.700,20 189.130.409,50 

1950 231.148.659,00 4.911.080,90 235.900.991,40 

1951 298.055.967,40 14.134.280,90 312.190.248,30 

1952 333.985.166,00 7.063.316,50 341.048.482,50 

1953 449.664.598,70 20.851.655,00 470.516.253,70 

1954 571.139.350,30 7.337,960,20 578.477.310,50 

1955 774.615.441,50 8.612.976,60 783.228.418,10 

1956 964.557.066,30 177.285.204,50 1.141.842.270,80 

1957 1.255.382.843,60 336.631.512.40 1.592.014.356,00 

1958 1.478.625.240,40 391.653.931,00 1.870.279.171,40 

1959 1.995.807.974,90 648.337.050,80 2.644.145.025,70 

1960 3.835.002.000,00 8.736.000,00 3.843.738.000,00 

1961 4.327.502.062,40 1.691.915.712,70 6.019.417.775,10 

1962 7.603.737.828,60 3.813.212.282,70 11.416.950.111,30 

1963 16.139.017.329,00 2.162.890.700,50 18.301.908.029,50 
                    Fonte: MIGNONI (2006) e SANTA CATARINA ( 1950 a 1963) 
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APÊNDICE E 
Receita Orçamentária de Santa Catarina de acordo com o decreto lei 4.320/64 

1964 a 2008 

ANO 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

Receita Corrente Receita de Capital Total 

Cruzeiro (Cr$) 

1964 42.579.710.284,60 33.431.594,30 42.613.141.878,90 

1965 68.921.460.480,00 4.306.362.693,00 73.227.823.173,00 

1966 103.589.234.567,00 1.074.240.360,00 104.663.474.927,00 

Cruzeiro Novo (NCr$) 

1967 126.247.764,59 10.508.953,19 136.756.717,78 

1968 178.645.466,64 68.384.909,51 247.030.376,15 

1969 241.550.511,56 41.840.726,12 283.391.237,68 

Cruzeiro (Cr$) 

1970 381.140.929,65 40.270.077,50 421.411.007,15 

1971 481.115.341,00 123.730.663,00 604.846.004,00 

1972 680.742.436,00 204.395.251,00 885.137.687,00 

1973 969.716.978,00 125.507.067,00 1.095.224.045,00 

1974 1.416.938.824,00 247.960.149,00 1.664.898.973,00 

1975 1.808.239.031,00 944.182.205,00 2.752.421.235,00 

1976 2.666.151.242,17 1.081.882.209,46 3.748.033.571,63 

1977 4.344.880.168,98 1.306.858.223,13 5.651.738.392,11 

1978 6.878.110.825,27 3.688.998.437,69 10.567.109.262,96 

1979 11.984.860.141,81 3.416.686.383,46 15.401.546.522,00 

1980 24.852.983.160,00 5.661.274.732,00 30.514.257.892,00 

1981 39.737.739.182,29 17.687.022.441,52 57.424.761.235,14 

1982 99.862.902.320,00 46.971.226.915,00 146.834.129.235,00 

1983 215.896.187.622,00 95.757.788.049,00 311.653.975.671,00 

1984 757.034.284.315,00 171.826.407.727,00 928.860.692.042,00 

1985 3.123.282.764.342,00 289.985.682.925,00 3.413.268.447.267,00 

Cruzado (CZ$) 

1986 10.279.595.173,00 986.543.225,09 11.266.138.397,67 

1987 31.582.640.447,00 7.661.170.682,83 39.243.811.129,91 

1988 224.623.611.128,00 46.136.350.993,04 270.759.962.121,52 

Cruzado Novo (NCZ$) 

1989 4.175.749.255,00 922.378.168,23 5.098.126.788,03 

Cruzeiro(Cr$) 

1990 109.843.100.428,00 12.167.048.152,23 122.010.148.584,23 

1991 462.912.995.287,00 24.922.618.761,53 545.555.689.614,88 

1992* 4.919.253.801.869,00 725.236.109.303,00 5.644.489.911.172,00 

Cruzeiro Real (CR$) 

1993 113.986.608.831,00 4.112.876.104,29 123.099.484.935,29 

                                                                                                (Continua) 
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APÊNDICE E 
Receita Orçamentária de Santa Catarina de acordo com o decreto lei 4.320/64 

1964 a 2008 
                                                                                                   (Conclusão) 

ANO 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

Receita Corrente Receita de Capital Total 

Real (R$) 

1994 1.224.022.859,00 251.635.189,63 1.475.698.048,38 

1995 2.177.863.139,00 157.216.315,29 2.335.079.454,21 

1996 2.592.381.783,00             971.011.889,21  3.563.393.671,35 

1997 2.859.075.586,00             510.449.303,08  3.369.524.890,31 

1998 2.875.623.994,00               90.847.552,24  2.966.471.546,32 

1999 3.031.214.300,00             301.483.411,15  3.332.697.710,30 

2000 3.720.538.249,61           1.395.431.191,33  5.115.969.443,94 

2001 4.367.871.197,00               46.640.727,28  4.414.511.924,28 

2002 5.695.536.753,21           1.318.628.229,30        7.014.164.982,51  

2003 6.710.476.213,53             149.684.957,99  6.860.161.171,52 

2004 8.101.798.431,05             149.345.704,63  7.575.521.950,28 

2005 9.575.145.211,04 121.849.409,23 8.941.937.005,66 

2006 10.330.228.010,02             219.236.185,91  7.845.362.807,80 

2007 11.914.946.909,94             227.056.651,75  9.300.955.511,89 

2008 13.566.748.290,08 253.424.246,79 11.538.547.205,84 
          Fonte: SANTA CATARINA (1964 a 2008) 
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APÊNDICE F 
Receita Orçamentária – Santa Catarina – 1931 a 1963 

ANO 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

Receita Ordinária Receita 
Extraordinária Total 

Tributária Patrimonial Industrial Diversas 
Mil Réis (Rs) 

1931 14.656:141$041 9:417$405 581:101$250 - 1.980:144$610 17.226:804$306 

1932 15.619:405$876 15:186$623 569:585$100 - 2.228:994$752 18.433:172$351 

1933 14.751:821$510 32:991$700 563:268$100 - 2.257:189$068 17.605:270$378 

1934 15.661:141$550 190:258$400 496:437$900 - 1.745:825$800 18.093:663$650 

1935 17.705:070$300  98:112$300 933:340$800  - 2.323:754$932 21.060:278$332 

1936 20.594:694$600 - 549:981$000 - 3.705:606$811 24.850:282$411 

1937 27.736:889$600 - 540:156$000 - 3.073:929$500 31.350:975$100 

1938 34.383:080$600 - 725:138$500 - 3.138:799$300 38.247:018$400 

1939 37.688:713$600 - 1.456:526$300 - 2.263:266$500 41.408:506$400 

1940 36.056:937$900 167:625$400 2.008:234$200 - 2.197:700$600 40.430:498$100 

1941 41.200:258$000 146:653$700 2.206:549$800 1.646:726$500 2.344:771$900 47.544:959$900 

Cruzeiro (Cr$) 

1942 49.400.736,80 297.281,70 2.496.355,20 2.363.898,20 2.737.122,10 57.295.394,00 

1943 59.759.830,00 469.203,20 3.012.318,70 1.117.862,10 2.596.259,74 66.955.473,74 

1944 73.512.710,90 931.183,40 3.837.043,50 1.673.454,10 2.885.963,30 82.840.355,20 

1945 82.982.441,80 1.071.676,10 3.225.754,00 1.818.257,20 2.950.302,80 92.048.431,90 

1946 106.228.219,50 819.140,90 3.814.794,30 1.354.209,20 3.356.250,00 115.572.613,90 

1947 143.333.791,60 408.326,20 3.648.388,00 - 3.660.752,36 151.051.258,16 

1948 162.256.057,60 435.918,50 3.976.250,40 - 4.564.219,10 171.232.445,60 

                                                                                                                                                                      (continua) 
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Receita Orçamentária – Santa Catarina – 1931 a 1963                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                   (conclusão) 

ANO 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

Receita Ordinária 
Receita Extraordinária Total 

Tributária Patrimonial Industrial Diversas 

Cruzeiro (Cr$) 

1949 174.363.679,20 308.534,20 4.803.495,90 - 9.654.700,20 189.130.409,50 

1950 226.962.586,10 428.508,40 958.816,40 2.798.748,10 4.911.080,90 235.900.991,40 

1951 290.394.245,10 1.308.178,60 6.353.543,70 - 14.134.280,90 312.190.248,30 

1952 323.904.583,10 696.285.20 9.384.297,70 - 7.063.316,50 341.048.482,50 

1953 435.865.987,20 1.416.123,50 12.382.488,00 - 20.851.655,00 470.516.253,70 

1954 556.156.860,90 2.089.046,60 12.893.442,80 - 7.337,960,20 578.477.310,50 

1955 757.273.297,60 1.594.744,70 15.747.399,20 - 8.612.976,60 783.228.418,10 

1956 950.235.861,20 2.405.262,50 11.915.942,60 - 177.285.204,50 1.141.842.270,80 

1957 1.232.772.566,20 7.701.387,70 14.908.889,70 - 336.631.512.40 1.592.014.356,00 

1958 1.457.283.460,60 2.019.192,40 19.322.587,40 - 391.653.931,00 1.870.279.171,40 

1959 1.961.227.470,40 9.428.079,90 25.152.424,60 - 648.337.050,80 2.644.145.025,70 

1960 3.790.679.000,00 19.046.000,00 - 25.277.000,00 8.736.000,00 3.843.738.000,00 

1961 4.265.595.116,60 22.210.657,20 39.696.288,60 - 1.691.915.712,70 6.019.417.775,10 

1962 7.494.884.853,30 35.153.959,60 73.699.015,70 - 3.813.212.282,70 11.416.950.111,30 

1963 14.745.718.217,30 47.618.003,10 103.930.009,90 1.241.751.098,70 2.162.890.700,50 18.301.908.029,50 
                             Fonte: MIGNONI (2006) e SANTA CATARINA (1950 A 1963) 
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APÊNDICE G 
 

Receita Orçamentária – Santa Catarina - 1964 a 2008 

ANO 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

Receita Corrente 
Receita de Capital Total 

Tributária Patrimonial Industrial Transferências Correntes Diversas 

Cruzeiro (Cr$) 

1964 38.282.549.470,50 48.504.300,70 103.110.852,40 3.853.610.729,60 291.934.931,40 33.431.594,30 42.613.141.878,90 

1965 61.495.125.742,00 51.089.042,00 106.776.015,00 6.713.578.994,00 554.890.687,00 4.306.362.693,00 73.227.823.173,00 

1966 92.466.240.569,00 36.070.670,00 73.004.388,00 10.449.462.804,00 564.456.136,00 1.074.240.360,00 104.663.474.927,00 

Cruzeiro Novo (NCr$) 

1967 108.129.576,64 214.553,97 8.613,91 15.242.286,12 2.652.733,95 10.508.953,19 136.756.717,78 

1968 168.562.029,47 772.013,53 7.653,60 2.182.347,74 7.121.422,30 68.384.909,51 247.030.376,15 

1969 225.597.155,68 1.626.979,45 272.333,62 2.664.166,51 11.389.876,30 41.840.726,12 283.391.237,68 

Cruzeiro (Cr$) 

1970 353.104.627,25 2.371.055,01 27.442,26 12.943.857,20 12.693.947,93 40.270.077,50 421.411.007,15 

1971 446.714.954,00 2.210.314,00 41.933,00 16.994.764,00 15.153.376,00 123.730.663,00 604.846.004,00 

1972 618.588.755,00 12.790.344,00 17.154,00 26.699.664,00 22.646.519,00 204.395.251,00 885.137.687,00 

1973 872.462.841,00 17.435.973,00 3.079,00 46.003.613,00 33.811.472,00 125.507.067,00 1.095.224.045,00 

1974 1.260.854.317,00 17.326.972,00 3.040,00 82.579.873,00 56.174.622,00 247.960.149,00 1.664.898.973,00 

1975 1.635.994.166,00 20.646.440,00 5.515,00 101.771.035,00 49.821.875,00 944.182.205,00 2.752.421.235,00 

1976 2.331.083.873,53 33.433.546,56 - 238.086.374,07 63.547.448,01 1.081.882.209,46 3.748.033.571,63 

1977 3.862.458.039,49 22.150.537,07 - 348.904.939,21 111.366.653,21 1.306.858.223,13 5.651.738.392,11 

                                                                                                                                                                                                            (continua) 
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APÊNDICE G 
Receita Orçamentária – Santa Catarina - 1964 a 2008 

                                                                                                                                                                                                                   (continuação) 

ANO 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

Receita Corrente 
Receita de Capital Total 

Tributária Patrimonial Industrial Transferências Correntes Diversas 

1978 6.069.069.162,47 48.838.856,15 - 493.638.695,52 266.564.111,13 3.688.998.437,69 10.567.109.262,96 

1979 10.274.110.632,10 41.206.247,52 - 826.221.509,94 843.321.752,25 3.416.686.383,46 15.401.546.522,00 

1980 22.388.103.770,00 89.833.504,00 - 1.316.421.575,00 1.058.624.311,00 5.661.274.732,00 30.514.257.892,00 

1981 35.099.846.716,31 304.307,46 - 2.953.557.529,09 1.684.030.629,43 17.687.022.441,52 57.424.761.235,14 

1982 91.154.712.753,00 229.818.680,00 - 5.940.409.529,00 2.537.961.358,00 46.971.226.915,00 146.834.129.235,00 

1983 182.527.191.303,00 1.799.804,00 - 21.013.215.301,00 12.353.981.214,00 95.757.788.049,00 311.653.975.671,00 

1984 627.907.686.252,00 4.320.130,00 - 90.749.206.640,00 38.373.071.293,00 171.826.407.727,00 928.860.692.042,00 

1985 2.716.734.765.050,00 20.864.110,00 - 311.580.854.116,00 94.946.281.066,00 289.985.682.925,00 3.413.268.447.267,00 

Cruzado (CZ$) 

1986 8.836.815.547,38 2.235,00 - 1.257.410.317,59 185.367.072,61 986.543.225,09 11.266.138.397,67 

1987 25.338.719.917,38 138.940,00 - 4.370.615.593,50 1.873.120.995,62 7.661.170.682,83 39.243.811.129,91 

1988 158.524.332.215,77 217.576.675,32 - 38.687.040.347,73 27.194.661.889,66 46.136.350.993,04 270.759.962.121,52 

Cruzado Novo (NCZ$) 

1989 2.959.644.258,83 21.345.690,69 - 458.293.625,94 736.465.043,98 922.378.168,23 5.098.126.788,03 

Cruzeiro(Cr$) 

1990 88.693.062.091,34 156.358.801,42 - 17.633.037.507,50 3.360.642.031,74 12.167.048.152,23 122.010.148.584,23 

1991 375.046.733.998,49 401.399.094,83 - 75.842.420.262,92 11.622.441.931,77 24.922.618.761,53 545.555.689.614,88 

1992 3.890.827.889.112,00 44.951.254.897,00 - 677.299.328.984,00 306.175.328.876,00 725.236.109.303,00 5.644.489.911.172,00 

Cruzeiro Real (CR$) 

1993 85.544.476.179,75 11.049.057.298,10 - 20.121.570.687,69 2.271.504.665,46 4.112.876.104,29 123.099.484.935,29 

                                                                                                                                                                                                                       (continua) 
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APÊNDICE G 
Receita Orçamentária – Santa Catarina - 1964 a 2008                                                                          

                                                                                                                                                                                                           (conclusão) 

ANO 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

Receita Corrente 
Receita de Capital Total 

Tributária Patrimonial Industrial 
Transferências 

Correntes 
Diversas 

Real (R$) 

1994 932.994.919,33 56.993.831,91 - 186.798.132,79 47.235.975,72 251.635.189,63 1.475.698.048,38 

1995 1.740.293.409,75 24.910.713,10 - 373.285.916,12 39.373.099,95 157.216.315,29 2.335.079.454,21 

1996       1.967.970.907,52  28.179.409,74 - 478.857.261,08 117.374.203,80             971.011.889,21  3.563.393.671,35 

1997       2.099.260.997,76  94.639.352,19 - 533.784.622,27 131.390.615,01             510.449.303,08  3.369.524.890,31 

1998       2.100.009.853,30  118.484.836,07 - 561.680.947,85 95.448.356,86               90.847.552,24  2.966.471.546,32 

1999       2.357.603.654,70  11.478.747,12 - 595.401.923,54 66.729.946,79             301.483.411,15  3.332.697.710,30 

2000       2.944.401.812,23  19.543.732,28 - 688.821.308,64 67.771.396,46           1.395.431.191,33  5.115.969.443,94 

2001       3.505.135.405,76  38.273.291,21 - 743.296.816,14 81.165.683,89               46.640.727,28  4.414.511.924,28 

2002       3.852.972.585,69        67.084.553,24    11.610.263,08     1.250.857.715,55  513.011.635,65           1.318.628.229,30        7.014.164.982,51  

2003       4.656.210.813,83      114.404.740,97     9.369.303,20     1.345.296.920,73  585.194.434,80             149.684.957,99  6.860.161.171,52 

2004       5.818.026.523,40        95.623.095,11     8.106.723,80     1.585.921.943,16  594.120.145,58             149.345.704,63  7.575.521.950,28 

2005       6.583.636.706,20      195.108.440,09     8.730.102,35     1.815.200.555,06  972.469.407,34 121.849.409,23 8.941.937.005,66 

2006       7.063.712.448,51      185.360.736,31     8.338.953,50     2.139.547.372,68  933.268.499,02             219.236.185,91  7.845.362.807,80 

2007       8.070.509.401,98      207.513.284,54     5.543.200,26     2.564.955.765,28  1.066.425.257,88             227.056.651,75  9.300.955.511,89 

2008 9.202.414.879,31 554.339.217,37 6.372.482,43 3.427.200.690,20 376.421.020,77 253.424.246,79 11.538.547.205,84 
Fonte: SANTA CATARINA (1964 a 2008) 
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APENDICE H 
 

Resultado Orçamentário – Santa Catarina – 1935-2008 
ANO RECEITA ARRECADADA DESPESA REALIZADA RESULTADO FISCAL % 

RÉIS 

1935 20.576:957$032 24.418:005$900 (3.841:048$868) -18,67% 

1936 24.850:282$411 23.802:469$900 1.047:812$511 4,22% 

1937 31.350:975$100 30.469:947$140 881:027$960 2,81% 

1939 41.408:506$400 38.792:225$525 2.616:280$875 6,32% 

1940 40.430:498$100 39.670:150$100 760:348$000 1,89% 

1941 47.544:959$900 44.967:604$700 2.577:355$200 5,42% 

CRUZEIRO (Cr$) 

1942 57.295.394,00 49.439.684,80 7.855.709,20 13,71 

1943 66.955.473,74 56.288.179,20 10.667.294,54 15,93 

1947 151.051.258,16 150.105.430,80 945.827,36 0,63 

1948 171.232.445,60 173.535.352,60 -2.302.907,00 -1,34 

1949 189.130.409,50 181.025.957,70 8.104.451,80 4,29 

1950 235.900.991,40 250.557.554,90 -14.656.563,50 -6,21 

1951 312.190.248,30 308.171.505,10 4.018.743,20 1,29 

1952 341.048.482,50 338.160.369,80 2.888.112,70 0,85 

1953 470.516.253,70 450.758.544,70 19.757.709,00 4,20 

1954 578.477.310,50 593.698.374,30 -15.221.063,80 -2,63 

1955 783.228.418,10 766.717.638,20 16.510.779,90 2,11 

1956 1.141.842.270,80 1.090.172.435,60 51.669.835,20 4,53 

1957 1.592.014.356,00 1.624.255.970,50 -32.241.614,50 -2,03 

1958 1.870.279.171,40 2.046.526.219,30 -176.247.047,90 -9,42 

1959 2.644.145.025,70 2.615.347.338,10 28.797.687,60 1,09 

1960 3.843.738.000,00 3.094.381.000,00 749.357.000,00 19,50 

1961 6.019.417.775,10 6.691.076.198,00 -671.658.422,90 -11,16 

1962 11.416.950.111,30 10.943.691.600,90 473.258.510,40 4,15 

1963 22.402.773.029,50 21.809.834.608,70 592.938.420,80 2,65 

1964 42.613.141.878,90 45.556.828.353,50 -2.943.686.474,60 -6,91 

1965 73.227.823.173,00 81.802.444.373,00 -8.574.621.200,00 -11,71 

1966 104.663.474.927,00 106.787.200.555,00 -2.123.725.628,00 -2,03 

CRUZEIRO NOVO (Cr$) 

1967 136.756.717,78 121.489.281,41 15.267.436,37 11,16 

1968 247.030.376,15 229.959.847,41 17.070.528,74 6,91 

1969 283.391.237,68 286.727.443,36 -3.336.205,68 -1,18 

CRUZEIRO (Cr$) 

1970 421.411.007,15 432.667.705,79 -11.256.698,64 -2,671 

1971 604.846.004,00 610.791.162,03 -5.945.158,03 -0,983 

1972 885.137.687,00 834.090.641,69 51.047.045,31 5,767 

1973 1.095.224.045,00 1.135.659.277,61 -40.435.232,61 -3,692 

                                                                                                                             (continua) 
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APENDICE H 
 

Resultado Orçamentário – Santa Catarina – 1935-2008                                                                                  
                                                                                                                      (continuação) 
ANO RECEITA ARRECADADA DESPESA REALIZADA RESULTADO FISCAL % 

CRUZEIRO (Cr$) 

1974 1.664.898.973,00 1.661.172.294,33 3.726.678,67 0,224 

1975 2.752.421.235,00 2.509.214.404,05 243.206.830,95 8,836 

1976 3.748.033.571,63 3.763.081.103,41 -15.047.531,78 -0,401 

1977 5.651.738.392,11 5.741.274.660,36 -89.536.268,25 -1,584 

1978 10.567.109.262,96 9.394.934.702,29 1.172.174.560,67 11,093 

1979 15.401.546.522,00 15.202.043.225,00 199.503.297,00 1,295 

1980 30.514.257.892,47 31.029.605.214,78 -515.347.322,31 -1,689 

1981 57.424.761.235,14 57.359.448.444,38 65.312.790,76 0,114 

1982 146.834.129.235,00 159.096.222.143,29 -12.262.092.908,29 -8,351 

1983 311.653.975.671,00 302.601.517.905,58 9.052.457.765,42 2,905 

1984 928.860.692.042,00 718.723.346.667,58 210.137.345.374,42 22,623 

1985 3.413.268.447.267,00 3.725.850.741.308,00 -312.582.294.041,00 -9,158 

CRUZADO (CZ$) 

1986 11.266.138.397,67 13.060.188.401,00 -1.794.050.003,33 -15,92 

1987 39.243.811.129,91 37.414.662.096,00 1.829.149.033,91 4,66 

1988 270.759.962.121,52 265.933.926.140,00 4.826.035.981,52 1,78 

CRUZADO NOVO (NCZ$) 

1989 5.098.126.788,03 4.999.797.700,00 98.329.088,03 1,93 

CRUZEIRO (Cr$) 

1990 122.010.148.584,23 140.114.899.400,00 -18.104.750.815,77 -14,84 

1991 462.912.995.287,00 545.555.689.614,00 -82.642.694.327,00 -17,85 

1992 5.644.489.911.172,00 6.605.088.971.451,00 -960.599.060.279,00 -17,02 

CRUZEIRO REAL (CR$) 

1993 123.099.484.935,29 128.808.193.430,00 -5.708.708.494,71 -4,64 

REAL (R$) 

1994 1.475.698.048,38 1.617.999.848,00 -142.301.799,62 -9,64 

1995 2.335.079.454,21 2.618.310.864,00 -283.231.409,79 -12,13 

1996 3.563.393.671,35 3.339.633.708,00 223.759.963,35 6,28 

1997 3.369.524.890,31 3.524.099.895,00 -154.575.004,69 -4,59 

1998 2.966.471.546,32 3.114.071.080,00 -147.599.533,68 -4,98 

1999 3.332.697.710,30 3.261.320.508,00 71.377.202,30 2,14 

2000 5.115.969.443,94             5.599.084.118,18  -483.114.674,24 -9,44 

2001 4.414.511.924,28             4.959.632.597,79  -545.120.673,51 -12,35 

2002 7.014.164.982,51             7.190.840.784,54  -176.675.802,03 -2,52 

2003 6.860.161.171,52 7.063.866.302,87 -203.705.131,35 -2,97 

2004 7.575.521.950,28 7.671.102.404,62 -95.580.454,34 -1,26 

                                                                                                                           (continua) 
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APENDICE H 
 

Resultado Orçamentário – Santa Catarina – 1935-2008 
                                                                                                                     (conclusão) 

ANO RECEITA 
ARRECADADA 

DESPESA 
REALIZADA 

RESULTADO 
FISCAL 

% 

REAL (R$) 

2005 8.941.937.005,66 8.957.894.916,27 -15.957.910,61 -0,18 

2006 7.845.362.807,80 7.885.599.048,13 -40.236.240,33 -0,51 

2007 9.300.955.511,89 8.876.009.400,05 424.946.111,84 4,57 

2008 11.538.547.205,84 10.584.693.344,41 953.853.861,43 8,27 
Fonte: MIGONI (2006), BRASIL (2001) e SANTA CATARINA (1950 a 2008) 
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APÊNDICE I 
 

Relação Percentual de proporção – Receitas Correntes / Receita Total (RC/RT) e 
Dívida Fundada / Dívida Total (DF/DT) – Santa Catarina – 1935 a 2008 

Ano RC/RT 
(%) 

DF/DT 

(%) 

1935 88,97 66,95 

1936 85,09 66,04 

1937 90,2 57,51 

1939 94,53 51,8 

1940 94,56 33,9 

1941 95,07 36,09 

1942 95,22 37,17 

1943 96,12 34,9 

1950 97,99 61,92 

1951 95,47 80,98 

1952 97,93 83,31 

1953 95,57 80,34 

1954 98,73 74,96 

1955 98,9 69,15 

1956 84,47 69,76 

1957 78,85 59,46 

1958 79,06 64,96 

1959 75,48 62,66 

1960 99,77 62,66 

1961 71,89 15,71 

1962 66,6 31,12 

1963 88,18 49,77 

1964 99,92 17,46 

1965 94,12 16,28 

1966 98,97 34,42 

1967 92,32 79,77 

1968 72,32 87,27 

1969 85,24 65,09 

1970 90,44 68,1 

1971 79,54 100 

1972 76,91 100 

1973 88,54 65,48 

1974 85,11 69,78 

1975 65,7 88,61 

1976 71,13 91,48 

1977 76,88 90,81 

1978 65,09 90,89 

1979 77,82 95,93 
                                             (continua) 
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APÊNDICE I 
 

Relação Percentual de proporção – Receitas Correntes / Receita Total (RC/RT) e 
Dívida Fundada / Dívida Total (DF/DT) – Santa Catarina – 1935 a 2008 

                                                                           (conclusão) 

Ano RC/RT 
(%) 

DF/DT 

(%) 

1980 81,45 96,09 

1981 69,2 93,09 

1982 68,01 86,65 

1983 69,27 92,47 

1984 81,5 93,68 

1985 91,5 92,92 

1986 91,24 81,34 

1987 80,48 96,84 

1988 82,96 98,9 

1989 81,91 98,86 

1990 90,03 92,01 

1991 84,85 93,44 

1992 87,15 93,22 

1993 92,6 94,67 

1994 82,95 90,74 

1995 93,27 82,12 

1996 72,75 83,18 

1997 84,85 82,07 

1998 96,94 84,48 

1999 90,95 88,54 

2000 72,72 90,07 

2001 98,94 91,06 

2002 81,2 90,45 

2003 97,82 88,66 

2004 98,19 90,63 

2005 98,74 91,13 

2006 97,92 88,74 

2007 98,13 96,25 

2008 98,17 94,93 
Fonte: MIGNONI (2006) e Santa Catarina (1950 a 2008) 
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ANEXO A 
 

RESOLUÇÃO Nº 40 , DE 2001  

Dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da 
dívida pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em 
atendimento ao disposto no art. 52, VI e IX, da Constituição Federal.  

O SENADO FEDERAL RESOLVE:  

Art. 1º Subordina-se às normas estabelecidas nesta Resolução a dívida pública consolidada e 
a dívida pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

§ 1º Considera-se, para os fins desta Resolução, as seguintes definições:  

I - Estado, Distrito Federal e Município: as respectivas administrações diretas, os fundos, as 
autarquias, as fundações e as empresas estatais dependentes;  

II - empresa estatal dependente: empresa controlada pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo 
Município, que tenha, no exercício anterior, recebido recursos financeiros de seu controlador, 
destinados ao pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital, 
excluídos, neste último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária, e 
tenha, no exercício corrente, autorização orçamentária para recebimento de recursos 
financeiros com idêntica finalidade;  

III - dívida pública consolidada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 
financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de 
operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios 
judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento 
em que houverem sido incluídos, e das operações de crédito, que, embora de prazo inferior a 
12 (doze) meses, tenham constado como receitas no orçamento;  

IV ¿ dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios; e  

V - dívida consolidada líquida: dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de 
caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.  

§ 2º A dívida consolidada não inclui as obrigações existentes entre as administrações diretas 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e seus respectivos fundos, autarquias, 
fundações e empresas estatais dependentes, ou entre estes.  

Art. 2º Entende-se por receita corrente líquida, para os efeitos desta Resolução, o somatório 
das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:  

I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;  

II - nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema 
de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira 
citada no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.  
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§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em 
decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do Fundo previsto pelo 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do 
Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas com 
pessoal, na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição Federal e do art. 31 da 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998.  

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de 
referência e nos 11 (onze) meses anteriores, excluídas as duplicidades.  

§ 4º Entende-se por mês de referência o mês imediatamente anterior àquele em que a receita 
corrente líquida estiver sendo apurada.  

Art. 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final 
do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação 
desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a:  

I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente líquida, definida 
na forma do art. 2º; e  

II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, 
definida na forma do art. 2º.  

Parágrafo único. Após o prazo a que se refere o caput, a inobservância dos limites 
estabelecidos em seus incisos I e II sujeitará os entes da Federação às disposições do art. 31 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.  

Art. 4º No período compreendido entre a data da publicação desta Resolução e o final do 
décimo quinto exercício financeiro a que se refere o art. 3º, serão observadas as seguintes 
condições:  

I - O excedente em relação aos limites previstos no art. 3º apurado ao final do exercício do ano 
da publicação desta Resolução deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um 
quinze avo) a cada exercício financeiro;  

II - para fins de acompanhamento da trajetória de ajuste dos limites de que trata o art. 3º, a 
relação entre o montante da dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida será 
apurada a cada quadrimestre civil e consignada no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere 
o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;  

III ¿ o limite apurado anualmente após a aplicação da redução de 1/15 (um quinze avo) 
estabelecido neste artigo será registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 
da Lei Complementar nº 101, de 2000;  

IV - durante o período de ajuste de 15 (quinze) exercícios financeiros a que se refere o caput, 
aplicar-se-ão os limites previstos no art. 3º para o Estado, o Distrito Federal ou o Município que:  

a) apresente relação entre o montante da dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida 
inferior a esses limites, no final do exercício de publicação desta Resolução; e  

b) atinja o limite previsto no art. 3º antes do final do período de ajuste de 15 (quinze) exercícios 
financeiros.  
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Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios tornarão disponíveis ao 
Ministério da Fazenda os dados necessários ao cumprimento do disposto neste artigo em até 
30 (trinta) dias após a data de referência das apurações.  

Art. 5º Durante o período de ajuste, o Estado, o Distrito Federal ou o Município que não 
cumprir as disposições do art. 4º ficará impedido, enquanto perdurar a irregularidade, de 
contratar operações de crédito, excetuadas aquelas que, na data da publicação desta 
Resolução, estejam previstas nos Programas de Ajuste Fiscal dos Estados, estabelecidos nos 
termos da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e, no caso dos Municípios, nos contratos 
de refinanciamento de suas respectivas dívidas com a União, ou aquelas que, limitadas ao 
montante global previsto, vierem a substituí-las.  

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, em 20 de dezembro de 2001.  

SENADOR RAMEZ TEBET  

Presidente do Senado Federal  
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ANEXO B 
 
 

De Acordo com o objetivo do trabalho, o anexo abrange apenas o assunto referente ao 
endividamento dos Estado segundo os artigos 29 a 40 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 

 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências 

 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 
Constituição. 

CAPÍTULO VII 

DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO 

Seção I 

Definições Básicas 

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

I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 
convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em 
prazo superior a doze meses; 

II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela 
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios; 
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III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, 
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, 
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de 
derivativos financeiros; 

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou 
contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do 
principal acrescido da atualização monetária. 

§ 1o Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de 
dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 
15 e 16. 

§ 2o Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos 
de responsabilidade do Banco Central do Brasil. 

§ 3o Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo 
inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

§ 4o O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de 
cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das 
operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente 
realizadas, acrescido de atualização monetária. 

Seção II 

Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito 

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o 
Presidente da República submeterá ao: 

I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada 
da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da 
Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do 
mesmo artigo; 

II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida 
mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado 
da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da 
União, atendido o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. 

§ 1o As propostas referidas nos incisos I e II do caput e suas alterações conterão: 

I - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas 
estabelecidas nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal; 
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II - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de 
governo; 

III - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo; 

IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. 

§ 2o As propostas mencionadas nos incisos I e II do caput também poderão ser 
apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua 
apuração. 

§ 3o Os limites de que tratam os incisos I e II do caput serão fixados em percentual da 
receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os 
entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. 

§ 4o Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da 
dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. 

§ 5o No prazo previsto no art. 5o, o Presidente da República enviará ao Senado Federal 
ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos 
limites e condições previstos nos incisos I e II do caput. 

§ 6o Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em 
razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o 
Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso 
Nacional solicitação de revisão dos limites. 

§ 7o Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que 
houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos 
limites. 

Seção III 

Da Recondução da Dívida aos Limites 

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite 
ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três 
subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no 
primeiro. 

§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 

I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por 
antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida 
mobiliária; 

II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, 
entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o. 
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§ 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o 
ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do 
Estado. 

§ 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o 
limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder 
Executivo. 

§ 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham 
ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 

§ 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites 
da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. 

Seção IV 

Das Operações de Crédito 

Subseção I 

Da Contratação 

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições 
relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das 
empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. 

§ 1o O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus 
órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse 
econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições: 

I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei 
orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; 

II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da 
operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita; 

III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 

IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito 
externo; 

V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição; 

VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. 

§ 2o As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei 
orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que 
atenda às suas especificidades. 
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§ 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, considerar-se-á, em cada exercício 
financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das 
despesas de capital executadas, observado o seguinte: 

I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de 
empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo 
fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se resultar a 
diminuição, direta ou indireta, do ônus deste; 

II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por 
instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será 
deduzido das despesas de capital; 

III - (VETADO) 

§ 4o Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do 
Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado 
das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações, que 
incluirão: 

I - encargos e condições de contratação; 

II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações 
de crédito e concessão de garantias. 

§ 5o Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na 
compensação automática de débitos e créditos. 

Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da 
Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir 
comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. 

§ 1o A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será 
considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do 
principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. 

§ 2o Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será 
consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. 

§ 3o Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, 
aplicam-se as sanções previstas nos incisos do § 3o do art. 23. 

§ 4o Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não 
atendido o disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as 
disposições do § 3o do art. 32. 

Subseção II 

Das Vedações 
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Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois 
anos após a publicação desta Lei Complementar. 

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, 
diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal 
dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a 
forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. 

§ 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição 
financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração 
indireta, que não se destinem a: 

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 

II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 

§ 2o O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida 
da União como aplicação de suas disponibilidades. 

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente 
da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de 
adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus 
clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. 

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo 
fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da 
Constituição; 

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, 
direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e 
dividendos, na forma da legislação; 

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, 
com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de 
título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; 

IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para 
pagamento a posteriori de bens e serviços. 

Subseção III 

Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender 
insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências 
mencionadas no art. 32 e mais as seguintes: 
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I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício; 

II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de 
dezembro de cada ano; 

III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da 
operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier 
a esta substituir; 

IV - estará proibida: 

a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada; 

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

§ 1o As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que 
dispõe o inciso III do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido 
no inciso II do caput. 

§ 2o As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou 
Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira 
vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. 

§ 3o O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do 
saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções 
cabíveis à instituição credora. 

Subseção IV 

Das Operações com o Banco Central do Brasil 

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito 
às vedações constantes do art. 35 e mais às seguintes: 

I - compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o 
disposto no § 2o deste artigo; 

II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de 
título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a 
operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à 
permuta; 

III - concessão de garantia. 

§ 1o O disposto no inciso II, in fine, não se aplica ao estoque de Letras do Banco Central 
do Brasil, Série Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser 
refinanciado mediante novas operações de venda a termo. 

§ 2o O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela 
União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. 
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§ 3o A operação mencionada no § 2o deverá ser realizada à taxa média e condições 
alcançadas no dia, em leilão público. 

§ 4o É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes 
na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para 
reduzir a dívida mobiliária. 

Seção V 

Da Garantia e da Contragarantia 

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou 
externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, 
também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. 

§ 1o A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual 
ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear 
relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, 
observado o seguinte: 

I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente; 

II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos 
Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente 
arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao 
garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. 

§ 2o No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a 
instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só 
prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no § 1o, as exigências legais para o 
recebimento de transferências voluntárias. 

§ 3o (VETADO) 

§ 4o (VETADO) 

§ 5o É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. 

§ 6o É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas 
controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. 

§ 7o O disposto no § 6o não se aplica à concessão de garantia por: 

I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de 
contragarantia nas mesmas condições; 

II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei. 

§ 8o Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada: 
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I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às 
instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente; 

II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela 
controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à 
exportação. 

§ 9o Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os 
Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele 
pagamento. 

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em 
decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos 
créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. 

 
 

Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 

Martus Tavares 
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ANEXO C 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 

 
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
 

LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. 

        Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei; 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

        Art. 1º Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e contrôle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acôrdo 
com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra b, da Constituição Federal. 

TÍTULO I 

Da Lei de Orçamento 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

        Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Govêrno, obedecidos 
os princípios de unidade universalidade e anualidade. 

        § 1° Integrarão a Lei de Orçamento: 

        I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Govêrno; 

        II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na 
forma do Anexo nº. 1; 

        III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; 

        IV - Quadro das dotações por órgãos do Govêrno e da Administração. 

        § 2º Acompanharão a Lei de Orçamento: 

        I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais; 

        II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos ns. 6 a 9; 

        III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Govêrno, em têrmos de 
realização de obras e de prestação de serviços. 
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        Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá tôdas as receitas, inclusive as de operações 
de crédito autorizadas em lei. 

        Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de credito por 
antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no 
ativo e passivo financeiros . (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964) 

        Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá tôdas as despesas próprias dos órgãos do 
Govêrno e da administração centralizada, ou que, por intermédio dêles se devam realizar, 
observado o disposto no artigo 2°. 

        Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender 
indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou 
quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. 

        Art. 6º Tôdas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, 
vedadas quaisquer deduções. 

        § 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, 
como despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no 
orçamento da que as deva receber. 

        § 2º Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o calculo das cotas terá por 
base os dados apurados no balanço do exercício anterior aquele em que se elaborar a 
proposta orçamentária do governo obrigado a transferência. (Veto rejeitado no D.O. 
05/05/1964) 

        Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: 

        I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições 
do artigo 43; (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964) 

        II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por 
antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa. 

        § 1º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder 
Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. 

        § 2° O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis sòmente 
se incluirá na receita quando umas e outras forem especìficamente autorizadas pelo Poder 
Legislativo em forma que jurìdicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. 

        § 3º A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações 
de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento. 

        Art. 8º A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do Govêrno ou 
unidade administrativa, a que se refere o artigo 2º, § 1º, incisos III e IV obedecerá à forma do 
Anexo n. 2. 

        § 1° Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigos 11, § 4°, 
e 13, serão identificados por números de códigos decimal, na forma dos Anexos ns. 3 e 4. 

        § 2º Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os 
algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o 
Anexo n. 5. 

        § 3° O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais. 
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CAPÍTULO II 

Da Receita 

        Art. 9º Tributo e a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, 
compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis 
vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou 
especificas exercidas por essas entidades (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964) 

        Art. 10. (Vetado). 

        Art. 11. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas 
Correntes e Receitas de Capital. 
        § 1° São Receitas Correntes as receitas tributária, patrimonial, industrial e diversas e, 
ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público 
ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. 
        § 2º São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros 
oriundos de constituição de dívidas; da conversão em espécie, de bens e direitos; os recursos 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 
        § 3º O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das 
receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o Anexo n. 1, não 
constituirá item da receita orçamentária. 
        § 4º A classificação da receita por fontes obedecerá ao seguinte esquema: 
       RECEITAS CORRENTES 
        Receita Tributária 
        Impostos. 
        Taxas. 
        Contribuições de Melhoria. 
        Receita Patrimonial 
        Receitas Imobiliárias. 
        Receitas de Valores Mobiliários. 
        Participações e Dividendos. 
        Outras Receitas Patrimoniais. 
        Receita Industrial 
        Receita de Serviços Industriais. 
        Outras Receitas Industriais. 
        Transferências Correntes 
        Receitas Diversas 
        Multas. 
        Contribuições 
        Cobrança da Divida Ativa. 
        Outras Receitas Diversas. 
        RECEITAS DE CAPITAL 
        Operações de Crédito. 
        Alienação de Bens Móveis e Imóveis. 
        Amortização de Empréstimos Concedidos. 
        Transferências de Capital. 
        Outras Receitas de Capital. 

        Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas 
Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982) 

        § 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender 
despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 
20.5.1982) 
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       § 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros 
oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. (Redação 
dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982) 

       § 3º - O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das 
receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o Anexo nº 1, não 
constituirá item de receita orçamentária. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 
20.5.1982) 

       § 4º - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: (Redação dada pelo 
Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982) 

RECEITAS CORRENTES  
RECEITA TRIBUTÁRIA  

Impostos 
Taxas  
Contribuições de Melhoria  

RECEITA DE CONTRIBUIÇOES  
RECEITA PATRIMONIAL  
RECEITA AGROPECUÁRIA  
RECEITA INDUSTRIAL  
RECEITA DE SERVIÇOS  
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES  
RECEITAS DE CAPITAL  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ALIENAÇÃO DE BENS  
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  
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ANEXO D 
 
 

GOVERNADORES DE SANTA CATARINA 
 
INTERVENTORES DE 1930 
 
A Intervenção de 1930 a 1947 
 
Junta Governativa 
 
No dia 25 de outubro de 1930, em decorrência da Revolução de 30, o governador 
republicano Aducci se viu obrigado a renunciar ao seu cargo, assumindo o governo uma 
Junta Governativa. 
 
Aristiliano Laureno Ramos – 1933 a 1935 
 
Nereu Ramos – 1935 a 1945 
 
Luiz Gallotti – 1945 a 1946. 
 
Udo Deeke – 1946 a 1947. 
 
 
GOVERNOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA A PARTIR DE 1947 E 
TRANSMISSÃO DE CARGOS 
 
Aderbal Ramos da Silva – 1947 a 1951. 
 
Irineu Bornhausen - 1951 a 1956. 
 
Jorge Lacerda – 1956 a 1958. 
 
Heriberto Hülse – 1958 a 1961. 
 
Celso Ramos – 1961 a 1966. 
 
Ivo Silveira – 1966 a 1971. 
 
 
GOVERNADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA ELEITOS POR 
VOTO INDIRETO 
 
Colombo Machado Salles – 1971 a 1975. 
 
Antônio Carlos Konder Reis – 1975 a 1979. 
 
Jorge Konder Bornhausen – 1979 a 1982. 
 
Henrique Helion Velho de Córdova – 1982 a 1983. 
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. 
GOVERNADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA A PARTIR DE 1983,  
 ELEITOS POR VOTO DIRETO. 
 
Esperidião Amin Helou Filho – 1983 a 1987. 
 
Pedro Ivo Figueiredo de Campos – 1987 a 1990. 
 
Casildo Maldaner – 1990 a 1991. 
 
Vilson Pedro Kleinübing – 1991 a 1995. 
 
Paulo Afonso Evangelista Vieira – 1995 a 1999. 
 
Esperidião Amin Helou Filho - 1999 a 2003. 
 
Luiz Henrique da Silveira – 2003 a 2007. 
 
 

 
 
 
 
 
 


