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PREFAcIO 

~ com grande sat isfação que apresento a obra Lei de Responsabilidade 
Fiscal cometl/ada, de autoria do Desembargador Marcus Abraham. 

O autor possui sólida formação e experiência nesta área, havendo obtido 
o título de Doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, e sendo também Mestre em Direito Tribut ário pela Universidade 
Cand ido Mendes. 

Na magistratura, é renomado Desembargador do Tribunal Regional 
Federal da 2a Região, já Icndo atuado antes como Procurador da Fazenda 
Nacional. Ademais, exerce relevante mister como diretor de estágios da Escola 
da Magistratura Regional Federal da 2a Região. 

Na verdade, com tal proficiência, o autor discorre sobre os principais 
conceitos c institutos da responsabilidade fi scal, reunindo a dout ri na e a 
experiência acadêmica com a prática no dia a dia fo rense. 

De fa to, o direito fi nanceiro é ramo da ciência juríd ica que vem ga 
nhando cada vez mais destaque no ordenamen to jurídico, o que se ve rifica 
de maneira mult ifo rme. A globalização e o acen tu ado avanço tecnológico 
vivenciados pela sociedade pós- moderna sâo assun tos int ri nsecamente 
ligados às fi nanças. 

No atual cenário, no Brasil e no mundo, é indubitável que temas rela
cionados à gestâo dos gastos públicos emergem incessantemente na pauta 
do dia. Por sua vez, a soc iedade e seus grupos organizados vêm assu mindo 
papel importante, de modo a fiscali zar o funcionamento das instituições. 
Nesse rumo. exige-se cada vez mai s transparência nas contas públicas, bem 
como se evidencia a responsabilidade do gestor em utilizar os recursos de 
modo eficiente. 

A Lei de Respo nsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101 , de 4 de maio 
de 2000 - servi li como inst rumento relevante para modernizar a lItilização 
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da coisa Pllblica e proporcionar estabilidade nas finan ças. Criou -se, assim, 
um marco regulat6rio fiscal de extrema importância para o P;lís, inserindo-o 
no cenário das nações mais avançadas do mundo neste ten1<l. 

Neste livro, o autor enfrenta com profundidade e de maneira deveras 
cada aspecto da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No primeiro capitulo, trata de assun tos refere ntes;i cri;lção da lei, tra
zendo importante comparativo com o mercado finance iro internacional e 
analisando a grave crise ocorrida na década de 1990, período em que houve 
grande endividamento do setor Pllblico, com sucessivos planos econômicos. 
Tal conjuntura acabou por gerar o nascedou ro da lei, com o objetivo de es
tabelecer normas de ajuste fiscal. 

No capítu lo seguinte, há min ucioso detalhamento das característi
cas primordiais da responsabilidade fiscal, quais sejam o planejamen to, 
a transparência e o equ ilíbrio fiscal. Segundo o autor, "o equilíbrio das 
contas públicas tem sido considerado como a regra de ouro da Lei de 
Responsabilidade Fi scal". Outrossim, o auto r destacou que, nos processos 
de modernização da administração pública, em quase todos os países que 
tiveram sucesso, não foi possível a em preitada sem que houvesse interaçâo 
com a sociedade. Em outras palavras, é fundamental que haja transparência 
e responsabilidade co mpartilhada, com med idas tais como publicidade 
(publicação de orçamentos, balanços, de maneira clara e transpa rente), 
prestação de contas das ações públicas e participação da sociedade na 
elaboração da proposta pública de o rçamento. A intenção do legislador 
brasileiro de rumar nessa trilha é patente, como se observa de diversos 
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também fo ram anali sados 
assuntos li gados à execução orçamentária, às receitas c despesas públicas 
e aos incentivos fiscais. 

O capítu lo terceiro foi desti nado a analisar as sanções, sejam ins
ti tucionais - aplicadas ao órgão públi co que descump riu tais normas -, 
sejam pessoais - destinadas ao próprio agente pú blico. Os crimes con tra 
;lS finanças públi cas t ipificados no Código Penal foram obje to de exame, 
c, por fim, houve merecido destaque para os atos de improbidade adm i
nistrativa. 

A segunda parte do livro é de grande util idad e, pois nela fora m 
feitos comentá rios sobre cada um dos artigos da le i, traduzindo-se em 
importan te ferramenta de estudo e trabalho. Ademais, é colaciona da ju
risp rudência da Suprema Corte e do Super io r Tribunal de Justi ça, cada 
vez ma is sed ime nt ada a respei to do tema, bem co mo do Tribu nal de 
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o liv ro é fer ramenta necessária para todos que atuam na área. gestores 
e juristas. assim também de grande utilidade para estudantes de direito, 
econom ia e administração. ent re outras disciplinas. 

Boa leitura! 

Luis Felipe Salomão 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 




