
TESE APRESENTADA

Tese Número: 0034020005 Situação: CADASTRADA
Par�cipante: 000000004 - BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA

Categoria: 1 - MEMBRO NATO

Tipo: EIXO I - Desenvolvimento Ins�tucional da CGU e STN em meio à Reforma do Estado e da
Administração

Assunto: Descriminalização da Polí�ca Fiscal
Autor:

 Introdução/Considerações/Abordagem sobre o tema
A crise econômica dos úl�mos anos, com a consequente deterioração dos resultados fiscais, trouxe para o primeiro plano
algumas caracterís�cas disfuncionais do arcabouço fiscal brasileiro. Uma delas é a criminalização da gestão da polí�ca
fiscal, que abrange agentes e servidores públicos. Não apenas as chamadas “pedaladas fiscais” e a edição de Decretos de
descon�ngenciamento redundaram no afastamento da Presidente da República por crime de responsabilidade em 2016,
os próprios servidores da STN envolvidos nestas operações respondem até hoje processos em diferentes esferas.
No entanto, enquanto a LFR, a regra de ouro inscrita na Cons�tuição Federal e a Emenda Cons�tucional do teto de gastos
preveem a responsabilização penal de polí�cos e gestores por eventuais descumprimentos – algo sem paralelo no mundo
–, na polí�ca monetária eventuais divergências da inflação em relação à meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional
suscitam esclarecimentos do presidente do Banco Central sem nenhum outro �po de penalidade. Nesse caso, do
descumprimento da meta de inflação, o custo, se há, é reputacional, jamais criminal.
O que se deve fazer então, também criminalizar a gestão da polí�ca monetária ou descriminalizar a gestão fiscal?
Evidentemente a resposta é descriminalizar a polí�ca fiscal, tão necessária quanto à polí�ca monetária para a mi�gação
dos ciclos, equilíbrio da economia e busca do pleno emprego.

 Proposta/Diretriz a ser deba�da nos Grupos de Trabalho
Lutar pela descriminalização da gestão da polí�ca fiscal por meio da revisão legal do tema no arcabouço fiscal brasileiro,
incluindo a Cons�tuição Federal, Leis Complementares, Leis Ordinárias e Decretos.

 Subscritores
Cód CPF Nome Par�cipação Lotação Atual

001 013.636.557-44 BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA APOIADOR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
(STN)

002 092.534.697-73 GABRIEL JUNQUEIRA APOIADOR CESEF
003 102.932.427-12 FERNANDO FERRAZ APOIADOR CESEF
004 976.222.574-00 JULIO POSSAS APOIADOR CODIN
005 283.374.108-17 MARIVALDO PEREIRA APOIADOR GABIN
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