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Resumo: A análise do Plano Real com viés histórico é necessária para entender a situação 

inflacionária brasileira nos dias atuais. Todo tipo de política pública precisa e deve ser estudada em 

conjunto às Ciências Políticas e às Ciências da Administração Pública, tendo em vista que qualquer 

interferência do campo jurídico deve ser tratada de forma interdisciplinar. Com o advento da 

Constituição Federal de 1988 o Brasil passa por diversas alterações radicais em sua estrutura interna, 

em especial no que se refere à ascensão dos direitos sociais como garantias constitucionais como 

havia sendo tendência em diversos países desenvolvidos. O objetivo do presente trabalho é 

deliberadamente informar sobre a importância do estudo aprofundado e não apenas superficial, 

como é feito por muitos pesquisadores, da temática da política pública, tendo como foco a 

idealização e colocação em prática do Plano Real, para reflexão e explanação de sua estrutura a fim 

de classificar referido ato como uma política pública. 
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Abstract: Analysis of the Plano Real with historical bias is needed to understand the Brazilian 

inflationary situation today. All kinds of public policy needs and should be studied combined to 

Political Science and Public Administration Sciences considering that any interference in the legal 

field should be treated in an interdisciplinary way. With the advent of the 1988 Federal Constitution 

of Brazil has undergone several radical changes in its internal structure, especially with regard to 

the rise of social rights and constitutional guarantees as there is a tendency in many developed 

countries. The aim of this work is deliberately inform about the importance of thorough study and 

not just superficial,  which is done by many researchers, the issue of public policy, focusing on the 

idealization and putting into practice the Plano Real, for reflection and explanation of its structure 

in order to classify such act as a public policy. 
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Introdução 

O assunto política pública é essencial para análise de direitos sociais, principalmente 

no que se refere ao desenvolvimento econômico de um país, e ganhou destaque no advento da 

Constituição Federal de 1988 no Brasil, sendo igualmente indispensável entender sua dinâmica 

quando tratamos de planos econômicos com finalidade para o controle da inflação, que chegou 

a 45% (quarenta e cinco por cento) ao mês na década de 90. No presente artigo científico não 

será tratado o Plano Real de forma analítica e aprofundada, no que tange aos índices alcançados 

                                                           
1 Mestranda em Direito Econômico, Financeiro e Tributário na Universidade de São Paulo. Graduada em Direito 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2011). Pós graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 
Direito Digital e das Telecomunicações (2013). 



à época, tampouco pormenores da implantação durante a eleição e governo do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso. 

A fim de confirmar o quanto informado acima, oportuno lembrar o entendimento da 

doutrinadora Celina Souza, que nos lembra do ressurgimento da importância do campo de 

conhecimento denominado políticas públicas, assim como das instituições, regras e modelos 

que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação, conforme registrado nas 

últimas décadas2. Para a autora, o principal fator que desencadeou a importância do assunto no 

Brasil foi a adoção de políticas restritivas de gasto, que surgiram em substituição às políticas 

keynesianas do pós-guerra. Conforme a autora é possível aferir que: 

 

Assim, alguns governos passaram a condicionar suas políticas públicas ao 

cumprimento do ajuste fiscal e do equilíbrio orçamentário entre receita e 

despesa, restringindo, de certa forma, a intervenção do Estado na economia e 

transformando as políticas sociais de universais em focalizadas. Essa agenda 

passou a dominar corações e mentes a partir dos anos 80, em especial em países 

com longas e recorrentes trajetórias inflacionárias como os da América Latina.3 

 

Portanto, será analisado se o Plano Real pode ser classificado por definição como uma 

legítima política pública, com suas três fases de implantação (questão fiscal, aplicação de URV 

e mudança da moeda para o Real), tendo em vista as características básicas de uma política 

pública. 

 

Análise histórica Políticas Públicas e Plano Real 

A temática da política pública é estudada pelas Ciências Políticas e pelas Ciências da 

Administração Pública, porquanto quando analisada pelo campo jurídico estamos diante de uma 

discussão interdisciplinar. Com o advento da Constituição Federal de 1988, diversos direitos 

sociais foram incluídos no texto normativo magno de nossa República Federativa Brasileira, 

motivo pelo qual surgiu a extrema necessidade de se estudar, não somente a estruturação do 

poder e das liberdades públicas, mas também a existência dos chamados direitos sociais e uma 

forma de efetivamente garanti-los à sociedade em geral. Em atenção aos doutrinadores que se 

empenham arduamente no estudo das políticas públicas, podemos citar trecho dos dizeres de 

Maria Paula Dallari Bucci, que afirma categoricamente que a necessidade de compreensão das 
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políticas públicas como categoria jurídica se apresenta à medida que se buscam formas de 

concretização dos direitos humanos, em particular os direitos sociais4.    

Não é novidade que os direitos sociais aparecem nos textos normativos a partir da 

Constituição Mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar de 1919, tendo sido inserida pela 

primeira vez no Brasil na Constituição de 1934, e vieram como direitos-meio, sendo estes 

direitos cuja função principal é assegurar que toda pessoa tenha direito de gozar os direitos 

individuais de primeira geração (direito à educação, direito à intimidade, entre outros). Em 

brilhante texto, a professora acima citada afirma que os direitos sociais de segunda geração – 

que englobam os direitos econômicos, sociais e culturais – foram formulados para garantir, em 

sua plenitude, o gozo dos direitos de primeira geração. Por sua vez, os de terceira geração, como 

direito ao meio ambiente equilibrado, à biodiversidade e o direito ao desenvolvimento, 

chamados “direitos transgeracionais”, implicam na ampliação dos direitos individuais, pois 

resguardam os direitos dos cidadãos não nascidos, envolvendo cada indivíduo na perspectiva 

temporal da humanidade5. 

Com toda essa evolução, certo é que houvemos por bem de nos deparar com uma 

necessidade de máxima urgência de atualização do aparato de garantias e medidas estatais, de 

forma a disciplinar o processo social, “criando modos de institucionalização das relações sociais 

que neutralizem a força desagregadora e excludente da economia capitalista e possa, promover 

o desenvolvimento da pessoa humana”6. No entanto, é certo que com a multiplicação de direitos 

e leis, em atenção aos meios disponíveis para o Estado prover toda a manutenção social 

garantida, deparamo-nos com ideais irrealizáveis no que se refere principalmente às políticas 

públicas.  

De qualquer forma, realizáveis ou não, os direitos sociais atingiram uma força que vai 

além da liberdade individual e são discutidos e amparados pelo Poder Legislativo e também 

pelo Poder Judiciário, dando forma à “força normativa da constituição”, título dado ao livro 

originado de conferência ministrada por Konrad Hesse, o qual dispõe sobre a força vinculante 

da Carta Magna sobre a conduta dos indivíduos e do Estado7. Estamos diante de um Estado 

intervencionista, conforme se aduz no trecho que se transcreve: 

 
O paradigma dos direitos sociais, que reclama prestações positivas do Estado, 

corresponde, em termos da ordem jurídica, ao paradigma do Estado 
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intervencionista, de modo que o modelo teórico que se propõe para os direitos 

sociais é o mesmo que se aplica às formas de intervenção do Estado na 

economia. Assim, não há um modelo jurídico de políticas sociais distinto do 

modelo de políticas públicas econômicas.8 

 

O direito exerce um papel de extrema importância no que se refere às políticas 

públicas. Isso porque, todo quadro institucional no qual atua uma política deverá se basear no 

direito. Para a doutrinadora Maria Paula Dallari Bucci, trata-se da comunicação entre o Poder 

Legislativo, o governo (direção política) e a Administração Pública (estrutura burocrática), 

delimitada pelo regramento pertinente.9 À política caberá vislumbrar o modelo, contemplar os 

interesses, arbitragem de conflitos, além de equacionar a questão do tempo da política pública 

a ser implementada, distribuindo expectativas de resultados entre curto, médio e longo prazos. 

Essa relação intrínseca se deve, inclusive em razão da existência do princípio da 

legalidade, sendo que todas as políticas públicas devem ser implementadas dentro dos 

parâmetros legais e constitucionais. Somente dessa forma o Estado estará habilitado para 

atuação. Política e direito devem ser equalizados de forma que este último não seja reduzido 

em razão do primeiro. 

Certo é o entendimento de que, o ideal de uma política pública, vista pelo direito, não 

se esgota na validade, isto é, na conformidade do seu texto com o regulamento jurídico que lhe 

dá base, nem na eficácia jurídica, que se traduz no cumprimento das normas do programa. O 

ideal de uma política pública é resultar no atingimento dos objetivos sociais a que se propôs; 

obter resultados determinados, em certo espaço de tempo.10  

Foram reunidos diversos conceitos dados a política pública diversos. Entre eles 

podemos citar que a política pública se dispõe a “buscar a coordenação”, seja na atuação dos 

Poderes Públicos, Executivo, Legislativo e Judiciário, ou entre os níveis federativos, 

considerando a interação entre organismos da sociedade civil e o Estado11. Na doutrina podemos 

separar os conceitos que encaixam perfeitamente todos os múltiplos aspectos da política 

pública, in verbis: 

 

Política Pública é o programa de ação governamental que resulta de 

um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo 

eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 

orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial 

– visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 

para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. 
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Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos 

definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários 

à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos 

resultados.12 

 

As políticas públicas são, de certo modo, microplanos ou planos pontuais, 

que visam a racionalização técnica da ação do Poder Público para a realização 

de objetivos determinados, com a obtenção de certos resultados.13  

 

As políticas públicas não são, portanto, categoria definida e instituída pelo 

direito, mas arranjos complexos, típicos da atividade político-administrativa, 

que a ciência do direito deve estar apta a descrever, compreender e analisar, de 

modo a integrar à atividade política os valores e métodos próprios do universo 

jurídico.14 

 

Though a drastic oversimplification, public policy making can be considered 

to a set a processes, including at least (1) the setting of the agenda, (2) the 

specification of alternatives from wich a choise is to be made, (3) an 

authoritative choise among those specified alternatives, as in a legislative vote 

or a presidencial decision, and (4) the implementation of the decision.15 

 

Verifica-se a unanimidade na definição de que política pública se trata de ação 

governamental que visa um objetivo. Não há, portanto, política pública sem uma meta 

estipulada e prazos pré-definidos. No entanto, é certo que a exteriorização da política pública 

está distante de obter um padrão jurídico uniforme e claramente apreensível pelo sistema 

jurídico, portanto essa característica dificulta muito o trabalho sistemática do operador do 

direito, uma vez que o seu objeto é multiforme e com grandes áreas de intersecção com outros 

domínios científicos16. 

Além disso, para o doutrinador Eduardo Marques, estudar políticas públicas é analisar 

por que e como o Estado age como age, dadas as condições que o cercam.17 Observa, ainda, 

referido autor que as políticas públicas envolvem a consideração de ao menos dois tipos de 

causalidade – um sobre as causas do problema a ser objeto da política e outro sobre o efeito 

pretendido da política sobre tal problema.18 

Em brilhante texto, Eduardo Marques nos ensina que para os neoinstitucionalistas que 

seguem a visão weberiana do Estado, o processo de produção das políticas públicas dependerá 
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da interação entre o Estado e os agentes presentes na sociedade, em ambientes institucionais 

específicos. Complementa que, esses “ambientes” são forma de influência das instituições sobre 

a política, impactando os resultados dos conflitos, as estratégias dos atores e a produção da 

própria agenda de questões a serem objetos de políticas, enquadrando a luta política através das 

suas regras e formatos organizacionais.19 

As influências das instituições políticas medeiam a relação entre as estratégias dos 

atores políticos e a implantação de determinadas políticas públicas. Referido autor menciona a 

ideia de Kingdon (1984), no sentido de que 

 

(...) as políticas deveriam ser analisadas por meio da observação de trajetórias 

de médio prazo de três dinâmicas independentes, mas inter-relacionadas, que 

o autor denomina de “policy streams” – os fluxos dos problemas a serem 

objetos de políticas para tratar de tais problemas e da própria dinâmica política 

(politics). Na trajetória dos problemas estão incluídas as dinâmicas das 

próprias questões sociais, assim como dos enquadramentos destas como 

problemas socialmente reconhecidos. Entre as soluções se incluem desde 

saberes e inovações de ordem técnica até tecnologias de organização do 

Estado orientadas para a produção e a implementação de políticas. A 

dinâmica da política envolveria a ação dos atores, os conflitos, alianças e 

negociações típicos da “politics”.20 

 

E, continua o raciocínio de forma concisa: 

 

As dinâmicas de cada fluxo apresentam momentos propícios à constituição de 

inovações nas políticas, mas essas não ocorrem a não ser que tais “janelas” 

ocorram nos três fluxos ao mesmo tempo, conformando o que o autor 

denomina de “janela de oportunidades”. Embora o alinhamento das janelas de 

cada um dos fluxos possa ocorrer por acaso, na maior parte das vezes isso 

acontece pela ação concreta de um empreendedor político (Capella, 2010), que 

opera em cada um dos fluxos para abrir janelas, construindo o reconhecimento 

de uma questão social como um problema, incentivando o desenvolvimento de 

soluções  e a promoção de acordos e alianças políticas, assim como alinhando 

todos esses elementos.21 

 

Fica muito clara a questão de que não basta analisar a lei apenas para definir se se trata 

de uma política pública ou não. Há diversos requisitos, conforme arrolado acima, que devem 

ser observados antes de enquadrar uma ação governamental como sendo uma política pública 

propriamente dita. Inclusive, não é necessário que isso esteja explicitado na letra da norma que 

institui determinado programa ou plano de ação. 

A Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, que dispõe sobre o Plano Real, o Sistema 

Monetário Nacional, estabelecendo as regras e condições de emissão do REAL e os critérios 
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para conversão das obrigações para o REAL, e dá outras providências22, é um bom exemplo 

para análise de preenchimento dos critérios para uma política pública.  

Em que pese o artigo 1º determina que a partir de 1º de julho de 1994, a unidade do 

Sistema Monetário Nacional passa a ser o REAL, o Plano Real possui três fases iniciais que 

foram completadas nessa última data mencionada. Trata-se de uma reforma monetária que 

extinguiu o cruzeiro real e transformou a Unidade Real de Valor (URV) no Real. 

Conforme Luiz Carlos Bresser Pereira, entre os 13 planos de estabilização tentados no 

Brasil, desde que se iniciou a crise em 1979 com o segundo choque do petróleo, o melhor 

concebido. Referido doutrinador acompanhou a criação do Plano Real e o passo a passo de todo 

o trajeto percorrido para a implementação da ação de governo. Em um de seus primeiros 

comentários, segue abaixo as ações básicas planejadas pelo então Ministro da Justiça o 

economista Fernando Henrique Cardoso: 

 

A partir da teoria da inflação inercial surgiram imediatamente duas propostas 

alternativas de política de estabilização, que tinham em comum compor-se de 

duas ações básicas: a coordenação dos aumentos defasados de preço e, em 

seguida (ou ao mesmo tempo), a interrupção súbita (por choque, não gradual) 

do aumento inercial dos preços, em princípio através de uma reforma 

monetária que desindexava a economia.23 
 

O primeiro ponto que observo se tratar de uma política pública é que há um problema 

de desenvolvimento econômico de atingimento nacional, cuja preocupação é suficiente para 

mobilizar toda uma nação. Trata-se, portanto, na classificação da professora Maria Paula Dallari 

Bucci, de um direito social de terceira geração, conforme apontado acima no presente ensaio. 

Tanto é verdade que antes dessa tentativa que deu certo foram tentadas ações no sentido de 

controle da inflação por diversos planos cujo objetivo era semelhante ao Plano Real, como o 

Plano Delfim I (1979), Plano Dornelles (1985), Cruzado (1986), Plano Bresser (1987), Plano 

Feijão com Arroz (1988), Plano Verão (1984), Collor I (1990), Ibrahim-Eris (maio-dezembro 

1990) e Marcílio Marques Moreira (1991-1992). 

Tenho observado que muitas das políticas públicas possuem essa característica de 

possuírem diversas tentativas em diferentes situações e governos, como é o caso do Programa 

Bolsa Família, por exemplo. Nesse caso em análise não foi diferente. Foram realizadas diversas 

tentativas anteriormente, mas fracassaram ou porque não tiveram apoio político e não puderam 

ser completados, ou porque foram incompetentes, não tendo levado em conta adequadamente 

a inércia inflacionária (o caráter formal e informalmente indexado da economia) e a necessidade 
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de ajuste fiscal.24 O quadro abaixo é um resumo comparativo demonstrando as falhas ocorridas 

anteriormente: 

 

 

 

No caso do Plano Real, houve o ajuste fiscal como primeira fase, implementação da 

URV como segunda fase e a chamada reforma monetária na fase final dessa política pública 

econômica. Mesmo com esse acerto, o Plano não teve apenas momentos fáceis, tendo ocorrido 

muitas dificuldades a acertar, como a necessidade de um acordo social em relação ao salário 

mínimo, sendo discutido entre empresas e sindicato, além da questão política cuja experiência 

do então Ministro da Fazenda requereria sua candidatura à presidência – face à candidatura de 

Lula – para efetivação do Plano Real. 

Outro ponto convergente para classificarmos o Plano Real como sendo uma política 

pública é o fato de que esta última deve comtemplar a coordenação. Conforme doutrinadora, a 

preocupação com a coordenação deve ser ínsita à atuação do Poder Público, conforme segue: 

 

Esse processo de ampliação de direitos, por demanda da cidadania, enseja um 

incremento da intervenção do Estado no domínio econômico. A intervenção 

do Estado na vida econômica e social é uma realidade, a partir do século XX. 

E apesar das alterações qualitativas dessa presença estatal, que foram 

realizadas em diversas ocasiões, a pretextos variados, ao longo desse período, 

o fato essencial é a indispensabilidade da presença do Estado, seja como 

partícipe, indutor ou regulador do processo econômico.25 (grifo nosso) 

 

O papel dos direitos fundamentais evolui no sentido de garantir a liberdade em 

face das ameaças perpetradas não mais pelo Estado, mas pelos poderes não 

estatais (como o poder econômico interno, além das forças econômicas e 

políticas exteriores ao Estado).26 

 

Em um dos textos de Bresser Pereira é narrado que Fernando Henrique Cardoso e sua 

equipe tiveram enfrentado uma primeira crise, confira os trechos abaixo: 
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Haviam pensado em um cronograma para a estabilização, que começaria pelo 

ajuste fiscal ora em curso, seria seguido pela revisão constitucional e a reforma 

tributária, no segundo semestre, e se completaria no início do próximo ano com 

o plano de estabilização propriamente dito. Agora, com a crise provocada pela 

lei de correção salarial, seguida pela decisão do Presidente de iniciar um 

processo de acordo social permanente entre empresários e trabalhadores, este 

cronograma estaria sendo atropelado, causando visível irritação, menos no 

ministro e mais nos membros de sua equipe. Talvez, entretanto, essa possa ser 

a oportunidade de afinal se celebrar um acordo social sobre a única coisa sobre 

a qual vale a pena um acordo no Brasil: o fim da inflação.27 
 

Essa, portanto, é outra característica de políticas públicas que o Plano Real abarca, a 

real necessidade das medidas para uma sociedade. Não vislumbro sucesso em políticas que não 

possuem o apoio de toda uma massa de pessoas que seriam beneficiadas. 

Ao longo da história a dificuldade encontrada para o consenso nas tomadas de decisões 

relativas aos direitos sociais, e que gerou diversas polêmicas, sempre foi a diferença de opiniões 

sobre as tarefas do Estado, do direito e da Constituição, como também a análise da situação em 

que se encontra a sociedade. No Brasil, sempre tivemos a problemática da utilização da 

Constituição de 1988 para inserir os direitos sociais como inovação positiva, porém “carregada 

com as aspirações relativas à superação da profunda desigualdade social produzida ao longo de 

sua história”.28 

Veja-se o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, o qual define que o Brasil se trata 

de um Estado Democrático de Direito, portanto, não é apenas um Estado de Direito, mas um 

país em que devem ser levadas em consideração a democracia, ou seja, os direitos da maioria: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
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Além disso, verifique-se os artigos 6º e 7º, de referida Carta Magna, que dispõem sobre 

os direitos sociais garantidos aos cidadãos brasileiros, que tratam, entre saúde, educação, 

moradia, a definição do salário mínimo, discussão que foi cuidadosamente apurada no Plano 

Real. Vide: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.   

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

(...) 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 

de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

 

Por fim, lembramos que a Constituição destina dois Títulos apenas destinados à Ordem 

Econômica e Financeira (Título VII), bem como à Ordem Social (Título VIII). Entre todos os 

artigos, destaco abaixo os que se encaixam no presente caso: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação;  

 VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 



IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 

País.  

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 

salvo nos casos previstos em lei. 

(...) 

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e 

como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 

Conforme a ilustre professora Maria Paula Dallari Bucci, o primeiro desafio para o 

trabalho sistemático com a categoria das políticas públicas em direito é, sem sombra de dúvidas, 

identificar o objeto de que se está falando. Coloca-se o problema de saber qual a forma exterior, 

reconhecível pelo sistema jurídico, que assume uma política pública29. 

O Plano Real contém prescrição de meio de realização dos objetivos fixados, metas e 

resultados, compatível com os elementos do programa de ação governamental. Nos dizeres da 

jurista acima mencionada, a política pública é definida como um programa ou quadro de ação 

governamental, porque consiste num conjunto de medidas articuladas (coordenadas), cujo 

escopo é movimentar a máquina do governo30. Isso no sentido de realizar algum objetivo de 

ordem pública ou concretizar um direito, no caso, o do desenvolvimento econômico e social. 

E o momento também não parecia ser o mais propício. O ano de 1994 era ano de 

eleições, portanto momento desfavorável para um plano de estabilização, tendo em vista que os 

políticos gastam muito sem ser bem-sucedidos nos pleitos. De qualquer forma Bresser Pereira 

é otimista, tendo em vista se tratar de um caso de urgência, no qual a sociedade como um todo 

sofre prejuízos: 

 

Apesar de saber que ainda existem líderes sindicais e políticos populistas 

prontos a defender salários de pico em qualquer circunstância, tenho motivos 

objetivos para acreditar que os trabalhadores brasileiros estejam hoje muito 

melhor preparados do que há cinco ou seis anos para fazer um acordo pela 

média e não pelo pico. Um acordo que coloque como objetivo fundamental o 

controle da inflação de forma civilizada, sem a violência e os prejuízos 

imprevisíveis que ocorrem quando a estabilização é precedida de 

hiperinflação.31 
 

Portanto, há um sentimento mútuo de mudança, o que confira a essência dos direitos 

sociais. Não haveria Plano Real sem a real necessidade da extinção da inflação, tendo em vista 

                                                           
29 Idem, p. 11. 
30 Idem, p. 14. 
31 Disponível em http://www.rep.org.br/pdf/56-10.pdf, p. 145. Acesso em 13/12/2014.   



que regula direitos e interesses totalmente opostos e antagônicos, que inclusive dependem da 

situação de mercado em voga. 

É possível submeter uma política pública a controle jurisdicional, diante da garantia 

constante do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal: “A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Nesse caso, será tutelada a ameaça a direito. Na opinião, da qual compartilho, da 

professora Maria Paula Dallari Bucci, fazer essa afirmação será o mesmo que excluir os juízos 

acerca da qualidade ou da adequação, em si, de opções ou caminhos políticos ou administrativos 

do governo, consubstanciados na política pública. Dessa forma, não vislumbro motivos para 

entrar com ação em relação à implementação do Plano Real em si, não cabendo discussão acerca 

da judicialização no caso em análise. 

 

Conclusão 

É possível tranquilamente enquadrar o Plano Real como uma política pública com 

muitas características para análise e debates jurídicos e interdisciplinares. Verifica-se que, ao 

seguir à risca o quadro de referência de uma política pública elaborada pela professora e 

doutrinadora Maria Paula Dallari Bucci, é possível identificar o programa objeto, que possui 

como nome oficial o Plano Real, há análise de direito, é possível identificar a gestão  

governamental que implementou o programa – e as tentativas anteriores frustradas -, base 

jurídica legal (Lei nº 9069/1995), inserção na legislação orçamentária anual, público alvo, 

escala, estratégia de implantação, funcionamento do programa e aspectos críticos. 

Trata-se de caso clássico de economia, na qual sempre haverá obstáculos e problemas 

a resolver, no entanto, sempre é necessário arriscar em mudanças, pois a situação existente à 

época era inviável de permanência, sob pena de colapso estatal. 
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