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RESUMO 

Este trabalho analisa a forma particular que assume o relacionamento entre o 

Tesouro Nacional e o Banco Central no Brasil como parte do arranjo entre as políticas fiscal e 

monetária. Argumenta-se que, a despeito da evolução histórica que tem marcado a 

coordenação entre políticas econômicas no Brasil, ainda persistem problemas que são, em 

grande parte, responsáveis pelo crescimento da dívida do setor público.  

Mostra-se que a resolução desses problemas e o caminho correto para a 

estabilidade econômica não dependeriam necessariamente da adoção de um Banco Central 

independente mas, sim, da sustentabilidade da capacidade de financiamento. Esta deve ser 

buscada na definição de metas macroeconômicas consistentes e na transparência, tendo por 

base a separação clara e as abrangências fiscal e monetária adequadas, inclusive 

intertemporalmente.  

 

Palavras-chave: política fiscal, tesouro nacional, banco central independente, resultado fiscal, 

dívida pública. 

 

 

ABSTRACT 

This thesis analyses the peculiar relationship between the National Treasury and 

the Central Bank in Brazil, as part of the interaction between fiscal and monetary policies. It is 

argued that, despite the historical evolution in the coordination between economic policies in 

Brazil, there still remain problems that are, in great part, responsible for the growth of the public 

sector's debt.  

It is shown that the solution of those problems and the right way to achieve 

economic stability do not depend upon the adoption of an independent Central Bank but, 

otherwise, on the sustainability of the financing capacity. This solution must be searched for 

through the definition of consistent macroeconomic aims, as well as through transparency, on 

the basis of a clear separation and an adequate range, including in an inter-temporal way, for 

fiscal and monetary policies. 

 

Key-words: fiscal policy, National Treasury, independent Central Bank, fiscal result, public debt. 
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1. INTRODUÇÃO 
À medida que se fortalecia o modelo intervencionista e em particular após a 

depressão de 1930, consagrou-se a idéia de que o Estado poderia ser mais eficiente na busca 

consciente do equilíbrio, pois lidava com menores níveis de incerteza e de assimetria decisória 

que o mercado. A partir da década de 70, as crises de endividamento e inflação foram 

acompanhadas por um movimento de retorno à concepção não intervencionista e a teoria da 

escolha pública mostrou através das correntes de assimetrias institucionais e burocracia que a 

máquina estatal também abrigava conflitos que dificultavam o alcance dos objetivos 

pretendidos.  

A utilização dos instrumentos de política fiscal e monetária, que desde o início 

havia encontrado opositores ardentes de ambos os lados, assumia a dimensão institucional. 

Alguns autores passaram a observar a diversidade das relações institucionais que permeavam 

as escolhas dos formuladores de política econômica nos vários países, procurando estabelecer 

uma causalidade entre a forma de interação das políticas fiscal e monetária e os seus 

resultados.  

Na América Latina, o surgimento de grandes déficits e de processos inflacionários 

crônicos acentuou a importância dos impactos monetários da política fiscal em termos de 

potencial inflacionário, indicando a necessidade de impor controles mais rígidos sobre a política 

fiscal. O fortalecimento das democracias e do Poder Legislativo instou a valorização do 

Orçamento como peça de controle do gasto público e de definição das prioridades nacionais. 

Este deveria refletir os anseios da sociedade, em termos de determinação do volume e do 

destino dos gastos, e assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas bem como os meios para 

o financiamento dos gastos. 

Não é por acaso que a busca do equilíbrio fiscal foi acompanhada da busca da 

estabilidade monetária. A criação de bancos centrais, com o objetivo de salvaguardar a moeda 

e o sistema financeiro, revelava o reconhecimento da necessidade de estabelecer algum 

controle sobre os agregados monetários. Além disso, a percepção de que a política fiscal, ou o 

seu financiamento por emissão de moeda, poderiam gerar o indesejável efeito de elevar o nível 

de preços, deu origem à idéia de que deveria existir algum tipo de separação entre as políticas 

fiscal e monetária. Tal percepção configurou-se na proposta de independência do banco central, 

que pouco a pouco foi ganhando popularidade em todo o mundo. 

A evolução na condução das políticas fiscal e monetária bem como no 

relacionamento entre as instituições por elas responsáveis jamais foi neutro politicamente. De 

modo geral, a passagem de governos autoritários para democráticos determina que a 

sociedade passe a exercer um maior controle sobre o destino dos gastos - no orçamento - e os 

limites na condução da política econômica.  

Assim, o relacionamento institucional entre o tesouro nacional, responsável pela 

política fiscal, e o banco central, condutor da política monetária, não assumiu uma forma única 
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em todos os países. Ao contrário, a evolução desse relacionamento esteve condicionada a 

variáveis econômicas, políticas e institucionais que assumiram formas particulares em 

determinados momentos da história dos vários países. Além disso, as possibilidades de 

implementação das políticas fiscal e monetária são bastante afetadas pelo arranjo institucional 

dos órgãos formuladores e, inclusive, pela forma de organização do Estado - federativa ou 

unitária. 

Em alguns países se desenvolveu a idéia de que o banco central deveria ser 

independente para que ficasse isolado de pressões políticas e, assim, fosse assegurado o 

controle do nível de preços. Essa concepção encontrava justificativa teórica na exogeneidade 

da moeda, postulada por vários autores e, atualmente, pela teoria estabelecida. Em outros 

países, o grau de liberdade no financiamento da política fiscal sempre foi maior e a tese da 

independência do banco central foi substituída pela da coordenação entre políticas econômicas. 

A separação entre as políticas é, contudo, em ambos os casos, requisito fundamental para a 

definição do modelo. Neste sentido, são freqüentes as regras que proíbem o financiamento 

monetário da política fiscal e, mesmo quando a proibição formal não existe, seu uso abusivo é 

evitado em prol da prudência fiscal. 

No Brasil, as políticas fiscal e monetária, a despeito das alterações ocorridas no 

final da década de 80, nunca estiveram plenamente separadas, nem se constituiu um banco 

central independente clássico. Há quem advogue que esta seria a melhor maneira (ou a única) 

de evitar os custos monetários da política fiscal. A experiência brasileira, contudo, conforme se 

verá ao longo do trabalho, põe em xeque a possibilidade teórica da independência do banco 

central à luz da sua factibilidade no contexto das relações político-institucionais.  

O objetivo deste trabalho é analisar a forma particular que assume o 

relacionamento entre o Tesouro Nacional e o Banco Central no Brasil, aqui compreendido não 

apenas como uma questão institucional, contábil ou legal, mas como um desenho entre 

políticas econômicas. Argumenta-se que, a despeito da evolução histórica que tem marcado 

esse relacionamento, persistem problemas que são, em grande parte, responsáveis pelo 

crescimento da dívida do setor público. A resolução desses problemas, no entanto, não 

dependeria necessariamente da adoção de um banco central independente. Ao contrário, 

mostra-se que o redesenho das políticas deveria privilegiar a consistência, inclusive em termos 

intertemporais,  e a transparência, tendo por base a separação clara e a abrangência 

macroeconômica adequada. 

O trabalho está organizado em seis capítulos. Após esta breve introdução são, 

inicialmente, analisados alguns dos aspectos teóricos que têm determinado a tendência, 

observada a partir dos anos 80 em vários países, de busca de equilíbrio fiscal e estabilidade 

monetária através da independência do banco central. Descrevem-se as características de um 

banco central independente e alguns dos argumentos pró-independência usualmente 

apresentados, mostrando sua relação com o conceito de moeda e de política monetária 

subjacente.  
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Em seguida, apresenta-se as críticas a esses argumentos, também usualmente 

colocadas na literatura, as quais questionam se o banco central deve ser independente e 

eximir-se de atuar sobre variáveis reais, se a independência é necessária para assegurar a 

estabilidade e se é possível nos termos propostos. Nesse último aspecto, sobressaem as 

limitações da política monetária, notadamente o conflito entre as várias funções que assumem os 

bancos centrais e a dificuldade de estabelecer um controle rígido sobre os agregados monetários.  

A última seção desse capítulo indica que, no caso brasileiro, além das críticas 

apresentadas, aplica-se outra mais particular, baseada na relação observada entre o Tesouro 

Nacional e o Banco Central, que será examinada nos capítulos seguintes. 

No terceiro capítulo, descreve-se a forma particular que assumiu o relacionamento 

entre o Tesouro Nacional e o Banco Central no Brasil e as várias etapas por que passou esse 

relacionamento desde a reforma do sistema financeiro em 1964, quando se estruturou o 

sistema financeiro e o mercado aberto pôde desenvolver-se. A separação das contas do 

Tesouro e do Banco Central, em 1986, é sem dúvida um marco, pois nesse  período se 

identificaram e procuraram solucionar alguns problemas de coordenação de política econômica 

a que se atribuía o descontrole das finanças públicas.  

Na fase posterior ao lançamento do Plano Real, em 1994, já é possível visualizar 

os problemas remanescentes da separação sem o viés inflacionário mas, apesar dos avanços, 

o endividamento público continua apresentando um crescimento expressivo. Por fim, optou-se 

por incluir uma seção descritiva que esclarece as regras do funcionamento do mercado primário 

e as características dos títulos da dívida mobiliária federal interna em poder do público. 

Após esse breve histórico, o quarto capítulo cumpre a função de qualificar a 

conceituação e controle dos resultados fiscais no Brasil. Inicialmente, apresentam-se as 

questões de abrangência e de metodologia de apuração dos déficits fiscais nos três níveis de 

governo: Governo Central, o qual corresponde ao Governo Federal mais o Banco Central, 

Empresas Estatais e Estados e Municípios.  

Em seguida, discutem-se as questões relativas à inter-temporalidade das políticas 

que tendem a escapar à análise ex-ante, tornando-se visíveis apenas quando os fatos já estão 

consumados. Nos anos 90, essas deficiências intertemporais do processo orçamentário e do 

conceito de déficit refletiram-se no crescimento da dívida mobiliária e das moedas de 

privatização. Além disso, a forma de organização do Estado federativo e seu financiamento por 

bancos estaduais e instituições oficiais de crédito - Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal 

- também apresentam importantes conseqüências fiscais e tornam-se fundamentais para 

explicar como se financiam monetariamente déficits fiscais, ainda que não de modo explícito. 

No quinto capítulo, toma-se como eixo da análise o tratamento dado ao resultado 

operacional do Banco Central, às despesas que não transitam pelo Orçamento e à Conta Única 

do Tesouro. No que se refere ao resultado operacional, analisa-se a necessidade de definição 

de uma regra permanente para o fluxo de resultados, bem como as possíveis soluções para o 
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problema do estoque. Neste último aspecto, destacam-se como alternativas a reclassificação 

das contas Resultados a Compensar e Meio Circulante, com implicações para a conceituação 

adotada para o meio circulante, e o reconhecimento da dívida ou a capitalização do Banco 

Central pelo Tesouro Nacional.  

Na segunda seção, a análise das despesas que não transitam pelo Orçamento 

Geral da União inclui a administração de reservas internacionais, as despesas com as 

operações de assistência financeira e, principalmente, a emissão de títulos de responsabilidade 

própria pelo Banco Central.  

Sabe-se que o estoque da dívida mobiliária depende do resultado fiscal e das 

operações de política monetária que trocam ativos mais líquidos por títulos públicos federais. 

Então, a necessidade de coordenação entre o Tesouro Nacional e o Banco Central, no que se 

refere à gestão da dívida pública, é evidenciada em dois momentos: primeiro, quando a 

expansão da base monetária explica o crescimento da dívida de responsabilidade do Banco 

Central; depois, quando a gestão da dívida de responsabilidade do Tesouro é afetada pela 

condução da política monetária pelo Banco Central. A terceira seção discute a permanência da 

Conta Única do Tesouro Nacional no Banco Central e os problemas que esse arranjo gera para 

a política monetária e para a gestão financeira do Tesouro.  

Por fim, a quarta seção apresenta um modelo macroeconômico de consistência 

entre políticas que vem sendo implicitamente utilizado na definição de limites para política fiscal 

em vários países. Partindo da restrição orçamentária do governo, que une déficits a suas fontes 

de financiamento, e dos objetivos de política econômica - inflação, crescimento do produto e 

taxa de câmbio real - é possível determinar o montante de déficit financiável. A consistência 

entre as políticas fiscal e monetária é, então, atingida quando, a partir do atendimento 

simultâneo a esses objetivos de política, é possível gerar uma trajetória dívida/PIB estável.  

O capítulo sexto conclui o trabalho e apresenta algumas indicações para uma 

proposta de coordenação entre políticas econômicas. São sugeridas alterações no 

relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco Central e na conceituação de déficit utilizada 

no processo orçamentário, bem como a adoção de metas consistentes intertemporalmente que 

impeçam que a dívida se afaste da trajetória sustentável. Neste sentido, argumenta-se que a 

solução para os problemas apresentados e o caminho correto para a estabilidade econômica 

não passariam pela independência do Banco Central mas, sim, por um Banco Central submetido 

às razões de Estado, num modelo onde prevaleça a coordenação entre políticas econômicas, 

tendo como pré-requisito a transparência e a separação clara entre as políticas fiscal e 

monetária. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS DA INTERAÇÃO ENTRE POLÍTICAS 
ECONÔMICAS: A PROPOSTA DE INDEPENDÊNCIA DO BANCO CENTRAL 

“Je veux que la Banque soit assez dans les mains du 
Gouvernement et n’y pas trop.” Napoleão Bonaparte 
(1806), citado em Cotarelli (1993). 

 
A crença de que deveriam existir limites formais à concessão de crédito aos 

governos por parte dos bancos centrais e independência política entre eles é recente. Na sua 

origem, o surgimento dos bancos centrais esteve ligado à necessidade de financiar gastos do 

governo e garantir a confiança na moeda e no sistema financeiro. Sua atuação foi marcante 

para a instituição da moeda e o desenvolvimento econômico, chegando a ser exigida como 

forma de evitar crises. 

Mas as características das crises, ora de recessão e desemprego, ora de déficits 

fiscais e inflação, determinaram o repensar teórico dos limites da atuação do Estado e da 

utilização dos diversos instrumentos de política econômica. Assim, nos anos 80 e 90, a 

proposta de independência do banco central ganhou impulso à medida que os bancos centrais 

passaram a ser vistos como vítimas da pressão política que os desviava da sua função natural 

de defender o poder de compra da moeda. Além disso, as inovações do sistema financeiro e o 

aumento da importância relativa da concessão de crédito que acompanharam e impulsionaram 

o crescimento das economias também passaram a exigir um redesenho institucional do 

relacionamento entre as políticas fiscal e monetária. 

Defender a independência da autoridade monetária tornou-se, então, sinônimo de 

promover a estabilidade monetária e melhorar o desempenho econômico: sinal de maturidade e 

exemplo a ser seguido. O principal reflexo disso é que, em todo mundo, surgiram movimentos 

políticos promovendo a tese da independência. A União Monetária Européia - UME requer como 

critério de adesão a substituição dos bancos centrais dos países integrantes por um único banco 

central europeu independente. O Chile e a Nova Zelândia deram autonomia a seus bancos 

centrais e países da América Latina e da Europa Oriental também estão estudando propostas 

neste sentido.  

Mas a tese da independência, embora bastante difundida, está longe de constituir 

uma unanimidade. Sua aceitação envolve um posicionamento teórico que abrange desde a 

capacidade de auto-ajuste da economia e a concepção de moeda até a coordenação entre 

políticas econômicas e a interação economia-política. Tendo em vista que esses temas 

envolvem considerável controvérsia, a sugestão de arranjo institucional que deles decorre 

também permanece em aberto.  

O objetivo deste capítulo é revisitar alguns dos argumentos pró-independência do 

banco central usualmente apresentados e proceder a crítica à sua aplicação no caso brasileiro. 

Para tanto, discute-se, na primeira seção, o conceito de banco central independente nas 

diversas acepções do termo e o arcabouço teórico que o subsidia.  
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Na segunda seção, procura-se expor as críticas teóricas e empíricas à proposta, 

mostrando que a independência não seria suficiente nem necessária para assegurar a 

estabilidade dos preços e da relação dívida/PIB. A fragilidade da proposta de independência é 

constatada através da resposta a cinco perguntas: O banco central deve (e consegue) ser 

independente e eximir-se de atuar sobre variáveis reais ? A independência é suficiente para 

evitar crises ? As pressões políticas são evitadas com a independência do banco central ? A 

independência do banco central é o único caminho para assegurar a estabilidade econômica ? É 

possível identificar claramente (ou mensurar) a independência do banco central ?  

Na terceira seção, descreve-se os principais pontos da proposta de independência 

no Brasil e argumenta-se que, nesse caso, além de se aplicarem as críticas mais gerais à 

proposta, em virtude das condições históricas e institucionais particulares que marcaram a 

atuação do banco central nas operações de natureza quase-fiscal, um banco central 

independente poderia reduzir a transparência e, consequentemente, a possibilidade de controle 

social sobre o financiamento da política fiscal. A solução, alternativamente, estaria na 

coordenação entre políticas econômicas consistentes intertemporalmente. 

2.1. O conceito de banco central independente 

O primeiro ponto da proposta de independência do banco central que merece ser 

analisado com cuidado diz respeito ao seu significado. A autoridade monetária pode ser 

independente no sentido de que não precisa sacrificar suas metas de política monetária para 

acomodar decisões de política fiscal. Mas independência, num sentido mais restrito, requer que 

o banco central seja capaz de implementar política monetária numa direção contrária à 

decidida pelo governo central, ou seja, ignorando as políticas fiscal, comercial ou cambial. Para 

garantir a consistência macroeconômica, estas deveriam servir como variável de ajuste. 

A diferença entre essas duas óticas é fundamental. Atualmente, há pouca 

discordância quanto à necessidade de existência de limites para utilização dos instrumentos 

monetários ou de quaisquer outros instrumentos. O que se discute é quais devem ser os 

limites, se são necessariamente quantitativos, e que política econômica deve preponderar 

sobre as demais. Aceitar que deve existir algum tipo de limite é sinônimo de planejamento, de 

coordenação entre políticas econômicas, o que, pela primeira definição, tornaria a 

independência algo aceitável. Já a desconsideração de outras políticas tem conotação muito 

mais forte, oposta até, e chegou a ser transformada em “teste de independência” no estudo de 

Cukierman, Webb e Neyapti (1992). 

O conceito de banco central independente, no entanto, tem sido empregado em 

diferentes contextos e, freqüentemente, com diferentes significados. Embora o arcabouço 

teórico básico que subsidia essa proposta seja sempre o da neutralidade e exogeneidade da 

moeda, costuma agregar também desde argumentos baseados na idéia liberal de que o 

sistema financeiro pode auto-regular-se, não necessitando da intervenção do Estado, até 
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argumentos mais empíricos baseados na idéia de que os políticos são intrinsecamente 

gastadores e pouco confiáveis para estabilizar a moeda e que, portanto, é preciso afastá-los do 

banco central.  Esses argumentos teóricos e empíricos são apresentados a seguir. 

2.1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRÓ-INDEPENDÊNCIA (I): NEUTRALIDADE E EXOGENEIDADE DA 
MOEDA 

Os pressupostos teóricos em geral apontados para justificar a tese da 

independência do banco central têm origem numa concepção de moeda e de economia que 

sempre envolveu considerável controvérsia. No aspecto monetário, essa controvérsia ficou 

conhecida no século XIX como banking school versus currency school e resultou na 

predominância da máxima quantitativista de que "a todo aumento de oferta monetária 

corresponde um aumento de preços de igual valor."  

Na verdade, a tese quantitativista pode ser dividida em dois argumentos: o da 

causalidade e o da proporcionalidade. O argumento da causalidade estabelece que a relação 

funcional se dá sempre da moeda para os preços. Implicitamente, utiliza-se a hipótese de 

exogeneidade da moeda, porque a quantidade de moeda que importa é a ofertada, a qual é 

controlável pois depende apenas da decisão do emissor. Se, ao contrário, a moeda fosse 

endógena, aumentos nominais de demanda, motivados pelas necessidades dos negócios ou por 

aumentos de preços, exigiriam aumentos de oferta monetária, tornando o poder da autoridade 

monetária apenas relativo. Essa inversão de causalidade, contudo, não é admitida pela tese 

quantitativista.  

O argumento da proporcionalidade implicitamente utiliza a hipótese de neutralidade 

da moeda pois supõe que inexistem vazamentos para variáveis reais. Isso só é possível porque 

se supõe que a velocidade circulação ou renda da moeda é constante ou estável, ou que o nível 

de transações ou de renda é constante. Ou seja, aumentos de oferta monetária não poderiam 

elevar a oferta no mercado de bens e por isso ter correspondência apenas parcial no 

crescimento dos preços porque, como a demanda por moeda é estável, variações de oferta 

monetária se traduzem proporcionalmente em variações de preços.  

Não é por acaso que a idéia de taxa de desemprego natural prevaleceu sempre 

associada a uma outra: a de que a moeda só pode afetar a produção temporariamente porque a 

sua simples emissão não pode gerar riqueza. Em Ricardo (1981), Say (1880), Mill (1929) e 

Wicksell (1969), dentre outros, a moeda, apenas um meio de troca, era neutra em termos da sua 

capacidade de afetar a taxa de crescimento do produto, a qual seria determinada por variáveis 

reais: “(...)As produções são sempre compradas por produções ou por serviços; o dinheiro é 

apenas o meio pelo qual a troca é efetuada.” (Ricardo (1981), p. 198). Ou ainda: “O dinheiro 

desempenha apenas um ofício passageiro nessa troca dupla; e, terminadas as trocas, verifica-

se sempre: produtos foram pagos com produtos.” (Say (1880), p. 139 ) E mais: “Segundo essa 

idéia [mercantilista] o mundo todo persiste para sempre na crença de que mais pedaços de 

papel eqüivalem a mais riqueza, sem que as pessoas descubram que, com todo o seu papel-



 

 

 

15

moeda não podem comprar quantidade maior de nenhuma mercadoria do que anteriormente.” 

(Stuart Mill (1929), p. 98). 

A neutralidade da moeda, como corolário da Lei de Say, determinava que o poder 

de compra não pudesse ser criado ou destruído pela moeda através do crédito - ou 

inversamente, da dívida -, os quais apenas permitiriam uma alocação intertemporal em favor de 

consumo presente e em detrimento de consumo futuro. Assim, se tudo que a moeda pode fazer 

é possibilitar decisões intertemporais de como gastar o poder de compra criado na produção, 

ainda que eventualmente surjam flutuações de atividade econômica - expansão quando o 

consumo superar o produto e retração no caso oposto -, no longo prazo, a economia será 

inerentemente estável. Nesse sentido, neutralidade monetária e taxa natural de desemprego são 

teoricamente equivalentes. 

Se a moeda é neutra no longo prazo, o único resultado de uma política monetária 

expansionista é sobre o nível de preços. Esse movimento cíclico foi contemplado por Wicksell 

(1969), para quem a tendência de elevação temporária da taxa de juros bancária além do nível 

natural faria com que a moeda desempenhasse um papel efetivo sobre o produto no curto 

prazo. As variações nos preços, contudo, absorveriam as flutuações da liquidez da economia e 

o incremento de demanda, num processo de ajustamento no longo prazo1.  

A Escola de expectativas racionais, de que Sargent (1979) é um dos 

representantes mais notáveis, resgatou uma interpretação mais radical: de que a neutralidade 

monetária tem lugar inclusive no curto prazo, pois os agentes antecipam os resultados das 

ações do governo. Contudo, para defender a tese da independência do banco central, não é 

preciso ir tão longe e basta supor que a neutralidade se sustenta no longo prazo. 

As conseqüências da combinação dos argumentos de causalidade e 

proporcionalidade, em termos de prescrição de política econômica, são bastante claras. Se a 

moeda é exógena, a autoridade monetária tem poderes absolutos para controlar a oferta 

monetária e, conseqüentemente, o nível de preços. A máxima quantitativista abre caminho, ao 

mesmo tempo, para uma explicação de inflação associada à política monetária expansionista e 

para a prescrição de que não se deve interferir na economia, pois isso implica custos em termos 

de inflação e/ou de aumento da dívida pública.  

Nos tempos atuais, esse é precisamente um dos argumentos que têm sustentado a 

tese da independência do banco central. Seja qual for a abordagem de independência adotada, 

a idéia comum parece ser a de que, embora a capacidade de controlar a moeda com poderes 

absolutos seja plenamente atribuída à autoridade monetária - pois a moeda é exógena -, não há 

nenhuma vantagem em financiar gastos através de aumentos de oferta monetária - pois a 

                                                           
1 “(...) but whereas as the increase in prices would be permanent, the decrease, in the rate of interest 
would only be temporary, because as soon as prices had adapted themselves to the increase in the 
amount to money, the surplus of money would no longer exist.” ( Wicksell (1969), p.79-80) Ou ainda:  “In 
reality the principle is exactly the same, however, because although the rate of interest has nominally 
fallen, it has, in actual fact, remained unchanged in relation to the natural rate of interest on capital; and, in 
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moeda é neutra em termos de sua capacidade de afetar variáveis reais. Isto é, o banco central 

pode, mas não deve, intervir - o que resgata a essência do pensamento quantitativista. 

2.1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRÓ-INDEPENDÊNCIA (II): TRANSPARÊNCIA, SIMETRIA E 
INDEPENDÊNCIA DECISÓRIA 

A proposta de independência do banco central tem constituído uma espécie de 

corolário da  prescrição de que não se deve interferir na economia, seja pela via da já descrita 

ênfase nos custos inflacionários, seja pela defesa da idéia liberal de auto-ajustamento dos 

mercados. Esta, quando estendida ao sistema financeiro, exige a aceitação dos pressupostos 

de transparência e simetria de informações, bem como de independência entre os agentes. São 

tais pressupostos que permitem que a competição financeira atue como força estabilizadora, 

tornando a intervenção do Estado dispensável.  

Há quem diga que a defesa dessa idéia é contestada pelos fatos da experiência 

pois, nos séculos XVII e XVIII, período em que o governo não realizava supervisão das casas 

bancárias e não estabelecia regras para o funcionamento do sistema financeiro, as crises 

financeiras eram freqüentes. Os bancos realizavam empréstimos com percentual de lastro 

inferior a 100% e, quando o sistema financeiro era acometido por uma crise de confiança, 

muitas firmas faliam. Withers (1930) informa que na Inglaterra, entre 1810 e 1817, cerca de 600 

bancos foram à falência.  

O que os defensores da tese da independência do banco central procuram fazer, 

contudo, é mostrar que a instabilidade dos primórdios relatada acima “has been greatly 

exaggerated” (Glasner (1989), p.183). Esta também é a posição de Gordon (1985, p.268) - outro 

historiador de economia monetária -, que depois de analisar a Escócia no período 1980-45 e os 

EUA entre 1838-60 concluiu que não se pode atribuir à regulação das operações bancárias a 

responsabilidade pelo comportamento dos sistemas financeiros.  

Além dessa postura minimalista, os defensores da não intervenção argumentam 

que, com a ampla divulgação de informação dos dias de hoje, acrescida da tecnologia dos 

computadores, os pressupostos de transparência e simetria seriam atendidos, permitindo o 

auto-ajuste do mercado financeiro. Isto é, as inovações tecnológicas permitiriam superar 

eventuais falhas de mercado e ensejariam melhores condições para um banco central com 

atuação bastante tímida. A intervenção mínima por parte do banco central seria, pois, não só 

desejável, por evitar os custos inflacionários, como possível, visto não ser mais necessária uma 

atuação ativa para promover o equilíbrio dos mercados.  

Estariam, assim, colocadas as condições técnicas da proposta de independência 

do banco central, restando apenas o atendimento às condicionantes políticas, de que se tratará 

a seguir.  

                                                                                                                                                                          
the same way, when it remained unchanged nominally, it had in reality risen, namely in relation to same 
natural rate of interest, i.e. to the real return on capital in production”. (Wicksell (1969), p.81) 
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2.1.3. UM ARGUMENTO EMPÍRICO: AS PRESSÕES POLÍTICAS 

A interpretação das crises como sendo conseqüência de excessos monetários deu 

origem a uma justificativa para a independência do banco central associada à idéia de se evitar 

pressão política por maiores gastos. Por serem intrinsecamente gastadores, os políticos 

tenderiam a pressionar por reduções de taxas de juros ou mesmo por financiamento monetário, 

atitudes nocivas à estabilidade da moeda. A solução, portanto, seria afastá-los do banco central. 

De acordo com Fisher (1985), são duas as abordagens da tese de independência 

do banco central: a independência por meta, da visão conservadora de Rogoff (1985) e a 

independência por instrumento, que corresponde à visão de agente principal de Walsh (1993) e 

Persson & Tabellini (1996). Rogoff (1985) atribui maior peso aos desvios inflacionários 

promovidos pelo formulador de política econômica. Nesse sentido, a independência do banco 

central permitiria que a política monetária cumprisse seu objetivo “natural” de perseguir 

estabilidade de preços, pois a emissão monetária seria realizada apenas para atender a 

necessidade de meio circulante da economia, evitando inflação. Na visão de Walsh (1993) e 

Persson & Tabellini (1996), o banco central seria punido por desvios da meta contratual, o que 

garantiria seu compromisso com a estabilidade de preços.  

Na visão de Rogoff (1985) e Haan & Sturm (1992), mais popular, o banco central 

seria naturalmente mais conservador do que o tesouro, pois atribuiria mais importância ao 

objetivo de estabilidade de preços vis a vis outros objetivos conflitantes. A preferência do banco 

central pela estabilidade de preços seria constante ao longo do tempo, ao passo que a do 

tesouro estaria sujeita a choques políticos, aleatórios mas persistentes. Quando o tesouro e o 

banco central tivessem a mesma vantagem informacional, o tesouro preferiria resultados mais 

rápidos. As decisões do banco central, ao contrário, estariam apoiadas num horizonte de 

planejamento mais longo e menos influenciado por pressões e interferências políticas. A 

hipótese é que, livres da alegadamente ilegítima interferência do governo, os bancos centrais 

perseguiriam seu objetivo natural: a estabilidade de preços. 

Além dessas duas posições, vários autores2 têm chamado atenção para o fato de 

que um banco central submetido às razões de Estado, e conseqüentemente a razões eleitorais, 

seria menos eficiente, pois a ingerência da política na economia tenderia sempre ao aumento de 

gastos, em detrimento das metas técnicas e os agentes perceberiam isso como sinal de 

fragilidade da política econômica. A ênfase atribuída à questão da credibilidade dos agentes na 

política econômica do governo fez com que conceitos mais modernos, e também condizentes 

com a tese de independência do banco central, ressaltassem que políticas monetárias eficientes 

e efetivas dependem da confiança na sua condução e nos seus objetivos.   

O que as três óticas tem em comum é a idéia de que, para impedir que as variáveis 

naturais sejam afastadas de sua trajetória, é preciso evitar as pressões políticas que surgem 

para manter a taxa de juros abaixo do patamar consistente com a estabilidade de preços e para 

                                                           
2 Ver Volcker, Mancera & Godeaux (1991), Effros (1997) e Swinburne & Castello-Branco (1991). 
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elevar a emissão de base monetária como forma de financiamento do déficit do setor público. 
Nesse sentido, um banco central independente poderia contribuir para o alcance e a 

manutenção da estabilidade econômica. 

Essa proposição costuma também ser sustentada com base no argumento 

empírico de que os fatos da experiência comprovam que nos países onde o banco central é 

independente, as taxas de inflação são mais baixas e o déficit público é mantido sob controle. 

Os autores que defendem a tese de independência do banco central alegam ainda que a 

experiência de vários países comprova que aqueles que adotaram um banco central 

independente obtiveram melhor performance econômica e que este seria o único caminho para 

assegurar estabilidade dos preços. 

2.2. Uma visão crítica dos argumentos pró-independência 

Os argumentos teóricos pró-independência, apresentados no item anterior, têm 

sido com freqüência contestados com base em três diferentes linhas de argumentação: a crítica 

às hipóteses de taxa natural de desemprego, neutralidade e exogeneidade da moeda; a crítica 

às hipóteses de transparência, simetria e independência decisória; e a crítica à 

discricionariedade como forma de implementação do prognóstico não-intervencionista. As 

demais críticas são empíricas e baseiam-se nas experiências concretas dos vários países. 

2.2.1. A CRÍTICA ÀS HIPÓTESES DE NEUTRALIDADE E EXOGENEIDADE DA MOEDA: DEVE (E CONSEGUE) 
O BANCO CENTRAL SER INDEPENDENTE ? 

As hipóteses de taxas naturais de desemprego e de juros, neutralidade e 

exogeneidade da moeda, utilizadas na fundamentação da proposta de independência do banco 

central, não são princípios universalmente aceitos. Ao contrário, ainda que a tese quantitativista 

tenha sido predominante, não ficou isenta de críticas contundentes e, segundo Carvalho (1995-

96, p.96 ), “baseada como está na hipótese de taxa natural de desemprego, a tese da 

independência deveria, no máximo, ser tão válida quanto ela”.  

A primeira crítica diz respeito ao pressuposto de exogeneidade da moeda, base da 

teoria que explica aumentos de preços a partir de aumentos de oferta monetária. Para aqueles 

que acreditam que a moeda é endógena, a demanda monetária importa e não é 

necessariamente constante ou estável. A oferta monetária responde à demanda dos agentes 

pois a capacidade de criação e destruição de meios de pagamento é da sociedade como um 

todo. Assim, diante de uma restrição de liquidez por exemplo, a sociedade pode elevar a 

velocidade circulação da moeda ou criar meios de pagamento. Essa posição é defendida, por 

exemplo, por Minsky (1986): "Ela pode ser gerada endogenamente, seja no momento em que o 

público libera a moeda, através da aquisição de ativos menos líquidos, seja através dos bancos 

pela expansão do crédito, seja finalmente, pelas autoridades monetárias, quando estas 

sancionam a criação da moeda bancária".  
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Se a busca da estabilidade a partir do controle da oferta pode ser contraposta por 

mudanças no comportamento do público, a capacidade de controle do banco central sobre os 

agregados monetários torna-se relativa porque a demanda monetária passa a depender não 

apenas de uma decisão das autoridades monetárias, mas do comportamento de todos os 

agentes. Então, a causalidade da teoria quantitativa pode, ao menos em alguns momentos, 

inverter-se, fazendo com que os instrumentos de política monetária tendam a perder eficiência.  

A segunda crítica refere-se à neutralidade da moeda. Se a velocidade circulação ou 

renda da moeda não é constante ou estável - porque de resto, a demanda por moeda também 

não é e pode interagir de maneiras distintas com a oferta monetária -, aumentos na oferta 

monetária podem ser absorvidos pela demanda sem que haja elevação de preços, ou pelo 

menos sem que a elevação se dê proporcionalmente. Isso significa que pelo menos parte do 

aumento de oferta monetária pode afetar variáveis reais. O quanto irá afetar dependerá do nível 

de transações ou de renda - não necessariamente constante ou correspondente ao de pleno 

emprego - e do comportamento dos agentes, isto é, se eles desejam ou não mais moeda. Em 

outras palavras, a moeda não é neutra e pode alterar, no longo prazo, o nível de emprego e da 

taxa de juros.  

A não neutralidade da moeda está exposta, por exemplo, no trabalho de 

Schumpeter (1977), onde fica clara a importância do crédito como elemento determinante dos 

ciclos econômicos. Na fase de prosperidade, as novas firmas arriscam-se a fazer inovações, 

recorrendo ao mecanismo de crédito, para concorrer com as já existentes. Os consumidores 

pensam que suas rendas altas transitórias são permanentes e os produtores esperam que a 

demanda continue aumentando. A adaptação das firmas estabelecidas, contudo, é difícil pois o 

parque instalado não tem como retroceder - ou é substituído ou continua como está, sendo 

fadado ao fracasso. A inovação, então, se difunde pelo setor através da concorrência, 

eliminando não só as firmas menos capazes mas também ramos que vão sendo substituídos 

por outros onde a produtividade marginal do trabalho é maior. A queima de capital dá origem ao 

período de recessão que é marcado por inovações secundárias e, quando chega o momento de 

pagar pelo crédito concedido na fase de prosperidade, a crise se instaura. O 

superendividamento que havia permitido que se tomassem empréstimos improdutivos ocasiona 

falências. O sistema entra em depressão, de um lado, devido à crise de liquidez e, de outro, 

porque o parque já assentado adquire uma certa estabilidade, desestimulando as inovações e, 

conseqüentemente, reduzindo a taxa de crescimento da demanda. 

A não neutralidade da moeda parece ter sido comprovada no curto prazo, ao 

contribuir para a superação de momentos de crise, e também no longo prazo, quando o 

financiamento dos gastos do governo assumiu importância preponderante, alterando 

qualitativamente a forma e a velocidade do processo de desenvolvimento dos países. Neste 

sentido, ressalte-se que, em vários países a política monetária desempenha também a função 

alocativa. Sabe-se que, na ausência de regulação e controle pelo governo, o sistema financeiro 

tende a discriminar setores de alto risco ou atividades pouco conhecidas como a agricultura, as 
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micro e pequenas empresas, os empréstimos de longo prazo e os projetos mais inovadores. Isto 

força o governo a intervir para fornecer diretamente crédito para esses setores ou estabelecer 

empréstimos obrigatórios através de bancos privados. 

2.2.2. A CRÍTICA ÀS HIPÓTESES DE TRANSPARÊNCIA, SIMETRIA E INDEPENDÊNCIA DECISÓRIA: A 
INDEPENDÊNCIA É SUFICIENTE PARA EVITAR CRISES? 

Embora a crença na capacidade de auto-ajustamento do mercado à uma taxa de 

juros natural tenha sido exaustivamente apregoada pelos defensores da tese da independência 

do banco central, foi justamente a constatação da existência de falhas nos mecanismos de 

mercado, além do reconhecimento de que a política monetária e creditícia representava um 

poderoso instrumento alocativo e de estabilização, que determinaram que a intervenção dos 

bancos centrais na economia fosse considerada uma peça essencial no modelo de Estado. 

Como já mencionado anteriormente, para que a competição financeira atuasse 

como força estabilizadora, seria preciso supor, como na teoria das expectativas racionais, que 

há transparência de informações, e portanto as informações são simétricas, e que os agentes 

agem de forma independente. No entanto, a assimetria de informações e a dependência entre 

os agentes são justamente duas das falhas de mercado facilmente observáveis e que 

contribuem para explicar porque a taxa de juros pode não ser suficiente como mecanismo de 

ajuste no mercado financeiro.  

Pelo fato de a informação ser assimétrica, os clientes muitas vezes não são 

capazes de distinguir as diferenças na saúde financeira dos bancos e os riscos associados. De 

um lado, então, a prudência na concessão de empréstimos tende a reduzir-se porque os bancos 

percebem que são tratados igualmente pelos clientes e a realização empréstimos excessivos - 

associada a uma alavancagem também maior - permite que obtenham maiores lucros. Surge, 

então, o germe da crise bancária. 

De outro lado, os mutuários agem de maneira dependente, reforçando essa 

tendência. A crença na iminência de uma crise financeira é capaz de iniciá-la porque todos os 

depositantes, incluindo os que sabem que o rumor não é verdadeiro, retiram seus recursos, 

temendo que a saída em bloco dos clientes cause a falência. O resultado é a seleção adversa, 

que destroe igualmente os bancos prudentes e imprudentes. 

Essas falhas de mercado mostram porque a autoridade monetária precisa utilizar 

outros instrumentos que não a taxa de juros - exigência de colaterais como garantia, 

classificação dos bancos segundo grau de risco e racionamento de crédito - para que o 

equilíbrio entre oferta e demanda seja alcançado e, simultaneamente, o risco de não pagamento 

seja reduzido. Na presença de falhas de mercado, a taxa de juros não é eficiente para igualar a 

oferta e a demanda por crédito porque, em conseqüência da sua elevação, a demanda por 

recursos dos agentes endividados pode aumentar muito. A esse respeito, Weisbrod (1988) 

afirma:  
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“Due to banks’ pivotal position in the economy, widespread failures 

can turn a normal business cycle downturn into a major depression. Contagious 

bank failures arise in periods of financial uncertainty because the private 

marketplace is unable to distinguish between healthy and unhealthy institutions. 

This causes runs on all banks, regardless of their ‘true’ condition of solvency. Bank 

regulation is assumed necessary to prevent this catastrophe.”  

As críticas à capacidade de auto-ajustamento dos mercados financeiros são 

também bastante comuns na literatura empírica. Após sucessivas crises, o Estado assumiu o 

monopólio de emissão, criou regras para a operação dos bancos, estabelecendo níveis de 

reservas mínimos e a supervisão dos bancos, como apontado por Gomes (1967, p.48): “O 

estabelecimento de um banco central foi a medida reputada aconselhável para deter o caos 

monetário e bancário até então existente”.  

Entre a 1ª e a 2ª Grande Guerra Mundial, as vantagens de um banco central 

cresceram quando foram rompidas as amarras do padrão-ouro e a disciplina dos mercados 

monetário e financeiro precisou aumentar. Em conseqüência, os estatutos dos bancos centrais 

sofreram sucessivas mudanças, ajustando-se às novas funções da autoridade monetária que 

passaram a englobar o fornecimento de empréstimos de liquidez para atender às necessidades 

das instituições financeiras, o controle das reservas internacionais e a atuação no sentido do 

funcionamento regular do mercado cambial e do equilíbrio do balanço de pagamentos.  

Também através de contra-exemplos pôde verificar-se a importância do papel do 

banco central na prevenção de crises econômicas associadas à fragilidade financeira de bancos 

e empresas. Em novembro de 1997, quando a Indonésia fechou 16 bancos insolventes para 

aumentar a confiança do público no sistema financeiro, o resultado foi uma corrida aos bancos, 

agravando a crise, verificando-se em seguida fuga de capitais e desvalorizações cambiais3. De 

fato, as crises econômicas têm exigido a presença do Estado para garantir a confiança na 

moeda e no sistema financeiro, bem como para sustentar políticas de crescimento e emprego. 

Como as instituições bancárias criam uma parte importante dos meios de pagamento, falências 

generalizadas no sistema bancário reduzem o estoque de meios de pagamento, afetando o nível 

de atividade econômica e de emprego. O sistema financeiro é o centro essencial, o eixo cuja 

fratura pode ser fatal. 

A função de emprestador de última instância - o banco dos bancos -, contudo, 

também entra freqüentemente em conflito com o objetivo de manter a oferta monetária sob 

controle estrito quando, de um lado há o aumento da base monetária provocado, por exemplo, 

por uma atuação expansionista no mercado secundário de títulos e, de outro, o objetivo de 

restringir a liquidez para manter baixa a inflação. Assim, outro ponto de fragilidade da proposta 

de independência do banco central seria supor que, livres para agir de acordo com sua 

natureza, os bancos centrais iriam fatalmente perseguir a estabilidade de preços e controlar a 

                                                           
3 "The New York Times" (1998, 14 de janeiro ). 
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quantidade de moeda. A idéia de que os bancos centrais possuem uma natureza intrínseca, 

uma função objetivo como as firmas e os consumidores, tem sido contestada por aqueles que 

apontam o conflito entre os objetivos do banco central4. Para Carvalho (1995-96), a tentativa de 

transformar a tese da independência em uma proposição empírica parece revelar sua fragilidade 

teórica pois seus defensores tendem a considerar o dever do banco central de combater a 

inflação como um axioma óbvio quando não é. 

Uma solução apontada por alguns seria retirar a função de regulamentação do 

banco central para evitar que a defesa do poder de compra da moeda conflitasse com a 

manutenção da credibilidade do sistema financeiro através de socorros financeiros. Contudo, 

sabe-se que mesmo que seja outra a instituição do governo a prestar o socorro, em termos 

macroeconômicos, a contradição persistirá. 

Em reação a esses argumentos, outros autores assumem uma posição normativa e 

dizem que, ainda que perseguir a estabilidade de preços não seja tão “natural”, o banco central 

deve buscar ter apenas esse objetivo porque o socorro a bancos pode estimular a 

irresponsabilidade dos executivos financeiros, tornando-se recorrente. Este é o paradoxo do 

"risco moral": os riscos do sistema financeiro aumentam exatamente quando se fazem esforços 

para evitar o seu colapso. Mais que isso, a ação torna-se recorrente porque a falta de imposição 

de disciplina dos governos implica garantias de que perdas futuras serão pagas pela 

coletividade. Entretanto, o que se verifica na prática é que, em geral, os países optam pela 

assistência financeira a despeito da possibilidade da crise tornar-se recorrente. 

A explicação para a diferença entre posicionamentos talvez esteja também na 

natureza das crises econômicas, associadas à fragilidade financeira de empresas e bancos ou à 

deterioração da moeda em contexto inflacionário. Ainda que o problema seja único e de 

paradigma, as soluções apontadas para esses dois tipos de crise são bastante distintas. Se 

sobrevem uma recessão, aponta-se o caminho da política fiscal, e subsidiariamente da política 

monetária, para combatê-la de forma expansionista. Quando a crise é inflacionária, todos 

reconhecem os perigos da política monetária e, num retorno da ortodoxia, defendem um mínimo 

de intervenção. 

2.2.3. O DEBATE REGRAS VERSUS DISCRICIONARIEDADE E O CONTRA-ARGUMENTO DA ESCOLA DA 
ESCOLHA PÚBLICA: AS PRESSÕES POLÍTICAS SÃO EVITADAS COM A INDEPENDÊNCIA DO BANCO 
CENTRAL? 

O debate em torno da independência do banco central, segundo Gordon (1985), 

divide os autores em dois grupos: os que acreditam que o mercado auto-corrige as imperfeições 

econômicas e, portanto, defendem o uso de regras; e os que crêem ser necessário o Estado 

intervir, e defendem o uso de medidas discricionárias. Seguindo essa linha de raciocínio, 

conforme se demonstrou nas seções anteriores, seria razoável supor que aqueles que postulam 

                                                           
4 Ver Goodhart (1994a), por exemplo. 
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a eficiência dos mecanismos de auto-correção dos mercados, bem como a neutralidade e 

exogeneidade da moeda, sempre defendessem a independência do banco central. 

A divisão apresentada por Gordon, contudo, não é tão trivial pois a relação entre o 

arcabouço teórico e a prescrição de política econômica pode não ser tão óbvia quanto parece a 

princípio. Embora seja surpreendente, neste caso, o mesmo paradigma teórico com freqüência 

conduz a prescrições opostas. De fato, autores como von Hayek (1973), Friedman (1968) e 

Lucas (1972a), que aceitaram as hipóteses de taxa natural de desemprego e neutralidade da 

moeda, chegaram à conclusão oposta dos que defendem a independência do banco central: o 

livre mercado não é compatível com o poder da autoridade monetária, o qual é maior quanto 

maior for o seu grau de independência. Isto porque a política monetária seria perigosamente 

potente5  no curto prazo.  

Segundo Friedman, quando o governo compra títulos, emite moeda e consegue, 

num primeiro momento, baixar a taxa de juros. Mas, em seguida, a disponibilidade de moeda 

torna-se maior do que a desejada e aumentam os níveis de investimento, consumo, demanda, 

renda e, conseqüentemente, a demanda por moeda e a procura por crédito, elevando os juros 

novamente. Além disso, o aumento da demanda por moeda gera uma tendência a elevação 

dos preços e, se nesse momento, não é feita uma política monetária expansionista, os juros 

tendem a retornar à posição inicial. 

Para evitar inflação e aumento de endividamento, o ideal seria reduzir ao máximo 

o poder intervencionista da autoridade monetária, através da adoção de regras fixas para os 

agregados monetários, e não para os juros. Friedman faz distinção entre dois tipos de taxas de 

juros: a de curto prazo, passível de controle pela política econômica, e a de longo prazo, 

“natural”, cujo controle seria uma ilusão porque seu comportamento estaria de acordo com o 

automatismo do mercado. Assim, a respeito da armadilha da liquidez keynesiana, Friedman 

diria: “A falácia nesse argumento é a de que a introdução de moeda não apenas introduz um 

piso para a “taxa de mercado”; ela também fornece um piso para a “taxa de equilíbrio”. E, no 

longo prazo, os dois pisos são idênticos. Esta é a essência do efeito Pigou.” (Friedman (1970), 

p. 27) 

Assim, se a política monetária não governa os juros, pois não consegue baixá-los 

a não ser através de déficits e inflação, tudo que o governo pode fazer é confundir os agentes, 

por algum tempo, enviando sinais erráticos que os conduzem temporariamente a desvios da 

rota escolhida até que eles percebam o erro e voltem ao curso original. Tais oscilações, 

contudo, são incapazes de influenciar de forma permanente o comportamento da economia. Se 

os juros retornam a sua posição “natural”, não há nenhum estímulo para se aumentar o produto 

e à taxa de juros natural corresponde uma taxa de desemprego também natural. Deste modo, 

                                                           
5 Ao contrário dos keynesianos que estudaram as crises perguntando onde a intervenção do Estado foi 
insuficiente, Friedman atribuiu as crises ao uso indevido da política monetária: “Realmente, a moeda é 
apenas uma máquina, mas é uma máquina extraordinariamente eficiente. (...) Em virtude de ser tão 
penetrante, quando se descontrolar introduzirá uma deslocação violenta no funcionamento de todas as 
outras máquinas".(Friedman (1968), p. 428) 
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para Friedman, a política monetária pode elevar o nível do produto e emprego no curto prazo 

mas, se os preços são flexíveis, a economia permanece no equilíbrio de pleno emprego no 

longo prazo e a autoridade monetária não tem capacidade de afetar variáveis reais de forma 

persistente: “Não poderá utilizar seus controles sobre as quantidades nominais a fim de 

determinar a quantidade real ou a taxa de crescimento da Renda Nacional real, a quantidade 

real de moeda, a taxa de crescimento da quantidade real de moeda”. (Friedman (1968), p. 427-

428). 

Friedman reconhece que medidas discricionárias poderiam ser mais adequadas se 

fossem capazes de acertar a evolução dos parâmetros da economia mas, como é grande o 

prejuízo que decorre dos erros de política monetária6, seria preferível substituir a atuação 

discricionária do banco central por regras de expansão monetária fixadas em lei. A melhor 

estratégia, nesse autor, passa a ser a redução da interferência do banco central ao inevitável 

porque não se conhece ao certo o tempo necessário para que os efeitos da política monetária 

se façam sentir, o que pode fazer com que o formulador de política econômica seja ludibriado 

acreditando que é necessário fazer variar a oferta monetária antes que o processo tenha 

chegado ao fim7. Friedman chega a sugerir que o banco central se torne um apêndice do 

Departamento do Tesouro já que o controle da oferta monetária prescindiria de um banco 

central independente, devendo ser estabelecido legalmente.  

Já para von Hayek (1973), a moeda não é propriamente neutra, mas deveria ser 

neutralizada para que houvesse equilíbrio, e a melhor forma de evitar os “excessos monetários” 

seria mantendo o seu lastro real: “o princípio de uma quantidade de moeda constante deve ser 

estritamente aderido, a fim de evitar inflação de crédito, boom, e conseqüentemente colapso.“ 

(von Hayek (1935))  O autor sugere a situação de Free Banking, em que cada banco se 

responsabiliza pela conversão de suas moedas e passivos em lastro de valor real e a 

competição entre os bancos comerciais para emissão de suas próprias notas resolve o 

problema de pagamento de juros sobre tais ativos, resultando no fim da senhoriagem. 

A separação inicial proposta por Gordon (1985) torna-se ainda mais frágil quando 

se considera a interpretação de Meltzer (1989) sobre Keynes. Segundo o autor, a grande 

contribuição de Keynes - talvez o maior defensor da necessidade de intervenção do Estado em 

economias capitalistas - teria sido enfatizar os danos produzidos pela incerteza e, 

conseqüentemente, a necessidade de introduzir maior previsibilidade através da adoção de 

regras. Em vista deste arcabouço teórico, Keynes também teria se oposto à utilização de 

medidas discricionárias de cunho fiscal em favor da implementação de regras. 

De qualquer modo, a medida que se propagava a defesa de regras fixas, surgiu a 

idéia de que deveria haver uma meta quantitativa de crescimento monetário:  

                                                           
6 As defasagens na aplicação da política monetária causariam perturbações na economia, entrando em 
conflito com os ajustamentos naturais do longo prazo. 
7 Se, inversamente, a quantidade de moeda não cresce na proporção da quantidade de mercadorias, 
surge a possibilidade de crises mas apenas por causas monetárias como, por exemplo, o controle da 
oferta de moeda após o fim do padrão-ouro. 
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“(...)taxa de crescimento constante num total monetário especificado. 

A exata taxa de crescimento, assim como o preciso total monetário, serão menos 

importantes que a adoção de uma taxa declarada e conhecida. (...) Mas seria 

melhor ter uma taxa fixa, que produziria, em média, uma inflação moderada ou 

uma deflação moderada, desde que fosse constante, do que sofrer as 

perturbações amplas e irregulares que temos experimentado.” (Friedman(1968), 

p.432) 

A despeito das experiências mais recentes de política de estabilização do México e 

da Argentina nos anos 90, que têm utilizado regras, contudo, o que se observa é que as regras 

fixas mostraram ser de difícil manutenção ao longo do tempo. Na área monetária, mudanças 

inesperadas na demanda por moeda e a alta volatilidade das taxas de juros conduziram ao 

abandono das metas quantitativas. Argumentava-se que era preciso considerar vários 

indicadores e metas para a formulação de políticas. De acordo com IMF (1996a), o Federal 

Open Market Committee - FOMC fundamenta sua análise de determinação de taxa de juros em 

um leque amplo de indicadores, tais como expectativas inflacionárias, variação do nível de 

salário e de emprego, spread entre taxas de juros das dívidas pública e privada, perfil da taxa de 

juros e comportamento da taxa de câmbio e das exportações. Isto porque os índices de 

atividade econômica e o comportamento dos agregados monetários M2 e M3 nem sempre 

fornecem um guia seguro para a política monetária. 

Um desdobramento do debate regras versus discricionariedade refere-se à 

associação entre o poder discricionário da autoridade monetária e as pressões políticas. Embora 

a independência do banco central houvesse sido postulada como forma de evitar tais pressões, 

vários autores perceberam que o isolamento da autoridade monetária também não era uma 

conseqüência natural do modelo discricionário. Esse fato parece ter sido constatado por Hetzel 

(1990, p.165-166):  

“Central Bank ‘independence’ implies a separation of central bank 

decision making from the regular decision making of the political system. This 

separation implies, for example, that the central bank and the Treasury are 

institutionally autonomous. Separation of decision making, however, occurs in two 

very different contexts. In one context, the separation is associated with a rule that 

commits the central bank to behave in a particular way. This rule could take the 

form of an explicit law that requires the central bank to maintain a gold standard or 

an implicit social consensus that the overriding objective of monetary policy is price 

level stability. In the other context, the separation is associated with discretionary 

power on the part of the central bank. (...) Inevitably, a central banking possessing 

discretionary power will have to defend the exercise of that power from other 

participants in the political system desirous of usurping it. The central bank 

chooses its own actions, but not without regard to the response of other political 

actors.” 
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Assim, da mesma forma que a discricionariedade na condução da política 

monetária foi criticada por liberais como Friedman e von Hayek, a lógica do argumento empírico 

associado ao isolamento do banco central de pressões políticas foi estendida a essa instituição 

pela Escola da Escolha Pública. Em autores como Kydland & Prescott (1977), Buchanan (1986) 

e Dorn (1987) está presente a conclusão de que a política monetária deveria ser regida por 

regras fixas, em substituição ao poder discricionário das autoridades do banco central. Mais que 

isso, o que os autores favoráveis à adoção de regras fixas sugerem é que o objetivo de 

estabilidade da política monetária pode também ser alcançado por outras vias, sem a 

independência do banco central, mas com o estabelecimento de normas que configurem a 

política monetária desejada, tais como o anúncio público dos objetivos a serem perseguidos ou 

a proibição constitucional de que o banco central financie o governo.8  

As recomendações desses autores refletem um entendimento de que a 

independência do banco central pode não ser sinônimo de isolamento de pressões políticas, 

mas antes uma forma diferente de exercer poder, problema presente em todas as esferas da 

administração pública. Autores como Pissarides (1980) e Buchanan (1986) explicaram porque 

os governos insistem em empreender políticas fiscais e monetárias expansionistas visando 

elevar o nível de emprego quando, na verdade, a política monetária é neutra no longo prazo - ou 

deve ser para que se torne crível. A política fiscal e a publicidade das obras seriam utilizadas 

como instrumento de ação política dos governos, os quais objetivariam alcançar índices de 

popularidade que lhes permitissem perpetuar-se no poder. Mesmo com expectativas racionais, 

seria possível afetar o nível de emprego no curto prazo surpreendendo os agentes com 

mudanças não antecipadas do estoque de moeda e provocando distúrbios monetários no médio 

para o longo prazo. Como os governos têm o horizonte limitado pelo seu tempo de mandato, 

enfatizam decisões que geram resultados rápidos em detrimento da estabilidade de preços que 

oferece benefícios no longo prazo9. 

As recomendações desses autores provocaram mudanças no desenho das 

políticas monetária e fiscal como, por exemplo, a adoção de metas quantitativas pré-anunciadas 

para vários conceitos de oferta monetária, a recomendação de restrições mandatórias na 

geração de déficits públicos e a imposição de limitações constitucionais ao gasto do governo. A 

solução seria reduzir o poder do governo estabelecendo, por exemplo, limitações constitucionais 

a tributação, regras de equilíbrio orçamentário e além de regras fixas para isolar a política 

monetária.  

                                                           
8 Buchanan (1986) chega a defender a idéia de incorporar tais normas na Constituição Federal.  
9 Segundo Swinburne e Castello-Branco (1991), este fato vem sendo constatado nas Repúblicas da 
antiga União Soviética: "The more common contemporary interpretation of the problem is that the political 
leadership tends to take too short-term a view on the appropriate stance of monetary policy at any 
particular time: consequently, monetary policy tends to take on a stop - go nature, reflecting an excessive 
interest in shorter-term macroeconomic fine tuning. Therefore, according to this view, monetary stability is 
more likely to be achieved over time when monetary policy is in the hands of apolitical central bankers who 
can afford to take the longer view." (p. 5) 
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A posição da Escola da Escolha Pública, embora também crítica, diverge da 

perspectiva de Carvalho (1995-96) e de outros autores pós-keynesianos. Buchanan (1986) 

questiona se a independência de fato garantiria que os bancos centrais buscariam a estabilidade 

de preços em vez de adotarem outras políticas para aumentar o seu poder, influência ou mesmo 

ganhos financeiros. O mais provável, segundo os autores, é que a burocracia estatal 

trabalhasse objetivando aumentar seu poder e status na máquina administrativa. O problema 

básico seria a fragilidade inerente da política como um processo para a tomada de decisões 

econômicas, que exige que sejam estabelecidas prioridades sustentadas por metas 

consistentes. Segundo Grossman (1988):  

“the most basic problem... seems to be the inherent weakness of 

politics as a process for making economic decisions. Experience suggests that the 

political process has limited ability to specify consistent goals, establish priorities, 

and choose between competing objectives about economic matters, especially 

when these decisions require comprehension of complex technical issues and 

constant processing of complex information.” (pg. 8) 

Nesse sentido, a dificuldade envolvida na formação de um banco central 

perfeitamente independente parece estar relacionada ao fato de que ele precisa prestar contas a 

alguém quanto à tomada de decisões e também quanto aos seus recursos que precisam ser 

providos de alguma forma. Senão o governo, quem mais ? Além disso, alguém deve ser 

responsável por escolher o dirigente e o staff de diretores do banco central, destitui-los se 

necessário e estabelecer as regras operacionais do banco. Nesse caso, quem pode substituir o 

governo com a necessária isenção de pressões políticas ? Alguns países delegam essa função 

ao Senado Federal. Contudo, a priori, não há garantias de que os dirigentes do banco central 

sejam ininfluenciáveis e incorruptíveis, nem que o Senado deseje estabilizar a moeda acima de 

tudo. 

Em resumo, além da dificuldade observada na manutenção de regras fixas, 

sobressai o fato de que, ainda que sejam aceitos os pressupostos quantitativistas, a tese de 

independência do banco central pode ser rejeitada porque os mesmos argumentos servem para 

justificar o poder discricionário da política monetária, servem também para a defesa da adoção 

de regras fixas. A independência do banco central pode resultar tanto numa política monetária 

isolada de pressões políticas como num considerável poder discricionário na determinação e 

operação da política monetária e, por isso mesmo, torná-la expansionista. Não há a priori uma 

garantia quanto à evolução da política monetária e o comportamento dos preços. 

2.2.4. A EXPERIÊNCIA COMPROVA QUE A INDEPENDÊNCIA DO BANCO CENTRAL É MESMO NECESSÁRIA, 
COMO ÚNICO CAMINHO PARA A ESTABILIDADE ECONÔMICA ?  

Aqueles que defendem a tese da independência, em geral, alegam que países 

onde o banco central não é independente seriam justamente os que apresentam taxas de 

inflação mais elevadas e descontrole do déficit público. Contudo, se por um lado torna-se difícil 
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constatar empiricamente a validade da adoção de regras fixas, por outro lado, também é difícil a 

sustentação da tese de que a independência do banco central é o único caminho para assegurar 

estabilidade econômica. Primeiro, porque é sempre possível apontar contra-exemplos de países 

estáveis como a França e o Japão, que não têm banco central independente. Segundo, porque 

é sempre possível argumentar também que, embora o banco central seja independente, o 

sucesso da política de estabilização é explicado por outros fatores. Terceiro, porque inflação 

baixa não pode ser tomada como critério exclusivo de performance econômica. 

Cargill, Hutchison & Ito (1997) citam o caso do Japão, em que o banco central está 

submetido às razões de Estado e legalmente subordinado ao Ministro da Fazenda e, no entanto, 

a taxa de inflação é uma das mais baixas do mundo. O Japão utiliza sistematicamente a política 

fiscal, através de sucessivos pacotes fiscais contra-cíclicos, com o intuito de estimular a 

economia. Em setembro de 1995, por exemplo, o governo implementou um pacote fiscal de US$ 

130 bilhões, equivalente a 3% do PIB, motivando uma elevação de 25,2% no investimento 

público durante o primeiro trimestre de 1996, comparativamente com o mesmo período do ano 

anterior.  

Paralelamente à política fiscal expansionista, foi também adotada uma política 

monetária consubstanciada na redução da taxa de juros para assegurar liquidez às instituições 

financeiras que se encontravam em dificuldades devido ao grande volume de empréstimos não 

quitados. A política de redução das taxas de juros já vinha sendo utilizada desde fins de 199010, 

mostrando-se contudo insuficiente para estimular a economia, que apresentou taxas de 

crescimento decrescentes, em parte, devido à elevada fragilidade do setor financeiro decorrente 

do alto grau de inadimplência que limitou a oferta de crédito. 

O sucesso de uma política de estabilização pode ser mais explicado pelo 

atrelamento da taxa de câmbio à moeda de um país com pequena inflação e pela política 

comercial, que pela independência do banco central. A fixação da taxa de câmbio nominal tem 

sido utilizada por muitas economias e em épocas diferentes porque, dessa forma, espera-se 

''importar'' a inflação baixa vigente no parceiro de referência e, de acordo com o World Bank 

(1997), a abertura externa é instrumento importante para o sucesso do controle do aumento dos 

preços.11 Também para Moreno (1994), por exemplo, a estabilidade de preços no Leste Asiático 

está mais relacionada com o alto grau de abertura da região do que com o grau de 

independência do banco central.  

Na mesma direção, Lastra (1997) é categórica ao afirmar que a independência do 

Banco Central não garante estabilidade de preços e aponta outros elementos disciplina no 

mercado de trabalho  e suporte financeiro e não financeiro a comunidade, entre outros. Estudo 

de Cukierman & Webb (1995) também corrobora a proposição de Lastra ao concluir que a 

                                                           
10 Entre dezembro de 1992 e setembro de 1995, a taxa de redesconto do Banco Central passou de 
3,25% para 0,5%. 
11 A velocidade de convergência das taxas de inflação depende, entretanto, da importância relativa dos 
bens não-transacionáveis. 
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instabilidade política, mais do que a ação do banco central, explicaria a maior inflação dos 

países em desenvolvimento. 

Numa postura menos radical, pode-se afirmar que, embora o banco central seja 

efetivamente capaz de controlar a economia de modo a ajustá-la, a credibilidade da política 

monetária não resulta de um banco central independente, mas sim, de toda política econômica. 

Isto porque o grau de independência pode ser também afetado por outras funções não 

monetárias do banco, tais como, a administração da taxa de câmbio, das reservas internacionais 

e da dívida pública, entre outras.  

Além disso, outro ponto a questionar é se a estabilidade de preços é um bom 

critério de performance econômica, ou o único a ser considerado. Alesina & Summers (1993) e 

Haan & Sturm (1992) não encontraram correlação significativa entre a independência e as 

variáveis reais de produto e emprego. Mais que isso, Brusa (1997) aponta a obsessão pela 

estabilidade da moeda como um fator de crise: ”sobran ejemplos de políticas cambiárias 

obsesionadas por la estabilidad que superditan el manejo del tipo de cambio a su impacto sobre 

los preços internos, generando de esa forma sobrevaloraciones de la moneda nacional que van 

acumulando pérdidas patrimoniales que finalmente golpean a las finanzas públicas”.   

De fato, são fortes as conexões entre processo de estabilização (com âncora 

cambial), rápido influxo de capitais externos e instabilidade dos sistemas bancários. Seguindo os 

estudos pioneiros de Salant & Henderson (1978) e Krugman (1979), a recente literatura sobre 

crise de balanço de pagamentos tem analisado as condições em que rui a taxa de câmbio fixa 

ou administrada. Segundo esses autores, ao criar um déficit persistente no balanço de 

pagamentos, a política cambial pode provocar a antecipação racional do especulador do colapso 

do regime e do quantum da desvalorização necessária, que terminam por dar origem a ataques 

ao estoque de reservas internacionais do banco central. Ainda, de acordo com Frankel (1996), 

desde 1992 a maioria das crises cambiais teria resultado do esforço dos governos em tentar 

fixar taxas de câmbio com paridades não justificadas pelos fundamentos econômicos.12  

Assim, ainda que inflação baixa possa ser tomada como critério exclusivo de 

performance econômica, o que por si só é questionável, existem poucas evidências empíricas 

de que a independência do banco central seja o único ou o melhor caminho para obtê-la. 

2.2.5. É POSSÍVEL IDENTIFICAR CLARAMENTE (OU MENSURAR) A INDEPENDÊNCIA DO BANCO 
CENTRAL? 

Os defensores do banco central independente, em geral, tentam mostrar que ao 

grau de independência concedido aos bancos centrais correspondem seus esforços na busca 

da estabilidade de preços em detrimento de outros objetivos, em particular do aumento do 

emprego. Entretanto, há várias dificuldades envolvidas na comprovação dessa tese. Uma das 

mais importantes diz respeito à mensuração do grau de independência.  
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Cukierman (1992) define como medida de independência o grau com que os 

bancos centrais aceitam a estabilidade de preços e rejeitam o objetivo de aumento do 

emprego. Para Carvalho (1995-96), esse é um raciocínio circular bastante questionável porque 

se mede a independência pelo grau de aderência à estabilidade de preços para depois 

correlacionar a medida de independência com as taxas de inflação observadas. 

Uma outra maneira de mensurar o grau de independência, de acordo com 

Eijffinger e Schalling (1993), é examinar como o staff de diretores do banco central é escolhido, 

quanto dura seu mandato e quais são os canais formais de contato - se existem - entre a 

autoridade monetária e o governo. Cukierman, Webb e Neyapti (1992) incluem na sua medida 

de independência não só o mandato formal mas também sua duração efetiva. No entanto, os 

próprios autores reconhecem que a maior duração efetiva de um mandato pode significar tanto 

que o banco central está fora do controle do governo, como que os dirigentes são tão 

submissos que o governo não tem interesse em substituí-los.  

O trabalho de Haan e Sturm (1992) apresenta também uma tentativa de medir a 

independência através de regras formais de controle, combinando o mandato dos dirigentes do 

banco central, os procedimentos para nomeação e demissão, a elaboração do orçamento do 

setor público e a imposição de restrições ao seu financiamento, a legislação que regula as 

instituições do sistema financeiro e as regras para resolução de conflitos entre as políticas 

monetária, fiscal e cambial. Quanto menos explícita for a legislação, maior será a influência de 

outros fatores - personalidade, ideologia e alianças no interior do setor público, relacionamento 

entre o banco central e outras instituições públicas, etc. No entanto, os índices propostos por 

Haan e Sturm (1992) são frágeis porque as regras formais refletem mal os verdadeiros 

caminhos pelos quais o poder é exercido e não consideram outros fatores como a formação de 

consenso político.  

Um estudo comparativo entre os modelos adotados por vários países, realizado 

por técnicos do FMI, mostra que não existe uma única opção de banco central independente e 

que, mesmo no caso dos países tomados como paradigma, a prática não segue tão 

rigidamente a legislação como se parece supor. Relativamente a este assunto Lastra (1997) 

afirma que:  

“Central bank independence has three dimensions: an institutional or 

organic one, a functional or operational one, and a professional one. The first two 

dimensions require the protection of a binding legal framework. The third 

dimension is often part of the de facto independence, which is determined by the 

personalities of the governor and minister of finance (and in some cases of other 

high officials); by the frequency of change of the governor; by the actual practices 

of both the minister of finance and the central bank; by the depth and quality of 

economic and monetary analysis, by the political and economic circumstances (for 

                                                                                                                                                                          
12 Este esforço governamental teria explicado a saída da libra esterlina e da lira italiana do Sistema 
Monetário Europeu - EMS em 1992 e a crise do México em 1994. 
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example, economic expansion or recession); by the experiences of the country 

concerned; and by national priorities.” (p.79-80)  

Um trabalho de Eijffinger & Schalling (1993) também mostrou que, na maior parte 

dos 20 países estudados, o governo nunca usou o poder final que possui sobre a autoridade 

monetária, na direção de um comportamento desejado. Contudo, é difícil determinar se esse 

fato é um sinal de força das autoridades monetárias ou da sua complacência em relação à 

diretriz de política econômica. Nesse sentido, segundo Cairncross (1988), a importância de 

indivíduos específicos e de seu estilo pessoal de condução pode ser um fator decisivo. 

Além disso, a natureza das relações políticas e do processo de tomada de decisão 

de política econômica é completamente diferente em países como Alemanha, França ou Japão, 

onde há tradição de centralização e consenso político, ou na Inglaterra ou Estados Unidos, 

onde a discordância tende a ser forte. Esse aspecto pode ser importante para diferenciar os 

casos dos Estados Unidos e do Japão e talvez explique porque mesmo no caso do paradigma, 

fornecido pelo Federal Reserve e Bundesbank, alguns pontos da proposta não são seguidos.  

No caso do Federal Reserve, Akhtar & Howe (1991) e Pierce (1990) mostram que 

mesmo sendo formalmente independente, o banco central é parte do governo e não uma 

autoridade em si mesma, pois tem capacidade limitada de manter uma decisão impopular, 

embora sua estrutura seja construída para restringir o poder do governo central. Os sete 

dirigentes do Federal Reserve são indicados pelo presidente para mandato de 14 anos, 

vencendo um a cada dois anos, mas isto não impede que o executivo exerça influência sobre o 

Banco Central. Em geral, o Federal Reserve acompanha o presidente na execução da política 

fiscal, o que se  reflete na implementação de uma política monetária acomodativa, subordinada 

à necessidade de manter baixas as taxas de juros para reduzir o custo de financiamento do 

déficit público. Além disso, o Congresso, nos Estados Unidos, tem autoridade para alterar os 

poderes e obrigações que atribuiu ao Federal Reserve quando da sua criação, bem como exigir 

prestação de contas de políticas passadas e analisar as medidas que este pretende 

implementar, em particular as relativas à política monetária.  

Assim, embora do ponto de vista formal o Federal Reserve seja independente 

desde sua criação e tenha ao longo dos anos 8013, ampliado seus poderes, implementando 

uma política de juros altos a despeito das pressões do executivo, esse não parece ser o caso 

geral. Além disso, alguns dos pontos básicos da independência não são seguidos. Embora não 

haja fornecimento de empréstimos ao governo por parte da autoridade monetária, o Federal 

Reserve não está impedido de financiar os bancos para que estes adquiram títulos junto ao 

mercado secundário para fazer política monetária, o que claramente constitui financiamento 

indireto. Além disso, há transferência dos lucros do banco central ao governo, como 

contrapartida da receita de senhoriagem, apesar de o Estado não deter nenhuma participação 

no capital acionário do banco central.  

                                                           
13 Especialmente na gestão de Paul Volcker. 



 

 

 

32

Os bancos da Suíça e da Alemanha também são conhecidos como alguns dos 

mais independentes e, em geral, se atribui a esse fato a baixa taxa de inflação. Contudo, 

segundo Schlesinger (1982), ex-presidente do banco central alemão, o Deutsch Bundesbank 

atualmente trabalha em associação com o governo federal, submetendo-se às razões de 

estado, ao invés de exercer a autonomia que lhe atribui a legislação. O sucesso da estratégia 

de combate à inflação seria atribuível ao grande consenso da sociedade alemã em favor da 

estabilidade de preços. Holtfrerich (1988) concorda e cita duas ocasiões em que os conflitos 

entre o banco central e o governo resultaram no recuo do banco central. Recentemente, apesar 

do esforço governamental em financiar a unificação das duas Alemanhas e do crescente 

endividamento que disto resulta, o Bundesbank, considerou prioritária a estabilização dos 

preços e elevou a taxa de juros (Biehl, 1994). Em função unificação monetária européia, esta 

tendência poderá acentuar-se. 

Em outros países, observam-se diferentes graus de independência e, de modo 

geral, os bancos centrais estão sujeitos a algum tipo de controle do executivo e/ou do 

legislativo. Na França, Itália e Argentina, há representantes do tesouro na junta de diretores do 

banco central. Na Inglaterra, Itália e Japão, há subordinação dos bancos centrais ao poder 

executivo e/ou legislativo, observando-se tendência à execução coordenada de políticas 

macroeconômicas. Mesmo na França, onde a independência do banco central é determinada 

legalmente, este atua de acordo com as diretrizes traçadas pelo ministério da economia. 

Quanto ao relacionamento financeiro entre tesouro e banco central, sabe-se que, 

de modo geral, o banco central transfere lucros ao tesouro, em todo ou em parte, como 

contrapartida da receita de senhoriagem, mesmo que o Estado não detenha nenhuma 

participação no capital acionário do Banco Central, como na Itália e nos Estados Unidos. Na 

França, Inglaterra, Itália, e mesmo no radical Bundesbank alemão, os bancos centrais podem 

conceder crédito ao tesouro dentro dos limites da lei, o que configura financiamento direto.  

A tabela 1 ilustra as restrições de crédito do banco central ao governo propostas 

pelo Tratado de Maastricht. Observe-se que, embora não sejam recomendados a compra direta 

de títulos do governo pelo banco central, os empréstimos de longo prazo e os saques em conta 

corrente acima do valor dos depósitos existentes, todos itens de financiamento direto, o mesmo 

não se aplica ao financiamento indireto.   



 

 

 

33

TABELA 1
Restrições de crédito do Banco  Central a governos propostas pela UME 

(Tratado de Maastricht) 

Instrumentos Grau de Prazo Limite Taxa de 
controle permitido superior juros

Saques em c/c do banco central proibido não aplicável - -
Empréstimos de longo prazo e adiantamentos proibido - - -
Compra de títulos 
    no mercado primário proibido - - -
    no mercado secundário (excluindo discricionário sem restrição nenhum sem restrição
ativos c/ cláusula de recompra)
Acordo de recompra discricionário sem restrição nenhum sem restrição
Depósitos do governo no banco central discricionário não aplicável nenhum sem restrição
Fonte: Cotarelli (1993)  

O Banco da Inglaterra representa um exemplo interessante de como a 

independência, além de relativa, não é uma tendência de evolução natural. No século XIX, o 

Banco era independente e adotava o padrão ouro mas, após a 1ª Grande Guerra Mundial, 

essas prerrogativas foram perdidas. Segundo Cairncross (1988, p.46), a mudança poderia ser 

explicada porque “(...) the government was not equipped to cross swords with the Bank of 

England: there were at most only two or three people in government service who were 

thoroughly familiar with monetary problems and it was only in a crisis or in matters of debt 

management that contact between the two bodies extended much beyond exchanges between 

the Chancellor and Governor”.  

Em 1997, a relação entre o Tesouro e o Banco da Inglaterra foi novamente alterada 

com o intuito de dar a este órgão maior independência14. A partir da Reforma do Banco da 

Inglaterra, então, o Ministério das Finanças deixou de ter responsabilidade sobre a taxa de juros. 

É interessante observar, porém, que o Ministério das Finanças manteve a tutela sobre o 

estabelecimento de metas inflacionárias e ao Tesouro, além da administração de caixa, coube a 

atuação como agente de administração da dívida do governo, a venda dos títulos 

governamentais e a supervisão do mercado de títulos, funções que um banco central 

independente modelar tenderia a assumir. Quanto à política cambial, de forma semelhante às 

práticas dos Estados Unidos, o Tesouro dará ao banco central um fundo de reservas cambiais 

com o qual poderão ser realizadas intervenções em favor das metas inflacionárias designadas, 

reservando-se, contudo, o direito de instruí-lo a intervir em seu benefício, o que gera dúvidas 

sobre a quem cabe a responsabilidade cotidiana pela administração das taxas de câmbio. 

A proposição de que o sucesso da proposta de independência do banco central 

seria comprovado pela experiência de vários países que já a adotaram é contestada com base 

no caráter individualizado da experiência da independência que torna difíceis as comparações. 

Há vários graus de independência distintos e a legislação nem sempre é um bom referencial 

pois pode estar distanciada da prática. Conclui-se, portanto, que a independência é difícil de 

conceber e ainda mais difícil de mensurar, devendo-se buscar o grau de independência mais 

                                                           
14 Ver Financial Times, 7/5/97. 
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adequado às particularidades de cada país, considerando os objetivos de um banco central e a 

sua interação com a política econômica nos vários arranjos nacionais possíveis.  

2.3. A crítica à proposta de independência do banco central no Brasil 

A definição da proposta de independência do banco central, ainda que um pouco 

caricata, torna-se necessária para estabelecer o ponto de referência da discussão no Brasil. No 

entanto, cabe ressaltar que uma definição geral não deve ser tomada senão como ponto de 

referência, tendo em vista que, como já mencionado, uma avaliação das experiências dos 

países desenvolvidos mostra que existem diferentes graus de independência. Mesmo no caso 

do paradigma de independência, fornecido pelos bancos centrais americano e alemão, alguns 

dos pontos aqui apresentados não são seguidos.  

Independência stricto sensu significa que a autoridade monetária possui 

competência exclusiva e autonomia técnica, administrativa e financeira para determinar a 

política monetária. A autonomia técnica deve estender-se também à gestão das políticas 

creditícia, de dívida pública e cambial, em virtude das interações que estas possuem com os 

agregados monetários. O ponto fundamental refere-se à submissão da política fiscal à 

monetária, o que distancia esse conceito da ótica de coordenação. A independência pode ser 

acompanhada da imposição de normas legais que impeçam o financiamento monetário de 

gastos públicos como, por exemplo, restrições ao uso dos recursos do banco central pelo 

governo, mas fundamentalmente confere ao banco central um poder discricionário quase 

absoluto. 

Se, por essa concepção, o banco central é o guardião natural da moeda, possui 

também a responsabilidade de adaptar o volume de meios de pagamento às reais necessidades 

da economia nacional, prevenindo e corrigindo surtos inflacionários ou deflacionários de origem 

interna ou externa. Para que o banco central possa perseguir o seu objetivo, qual seja o de 

assegurar a estabilidade de preços e o poder de compra da moeda, o processo institucional de 

determinação da política monetária e o monitoramento do seu desempenho devem impedir que 

ele fique sujeito a pressões do governo. Ou seja, deve haver também autonomia administrativa 

e financeira.  

As regras para admissão e demissão da diretoria do banco central podem, por 

exemplo, definir mandatos não coincidentes com o do presidente da República - 5 e 4 anos - e a 

aprovação pelo Senado, tanto da indicação dos nomes como da sua exoneração, quando 

solicitada pelo presidente da República. A autonomia financeira, por sua vez, consiste na 

existência de um orçamento próprio para o banco central, com incorporação dos resultados 

operacionais da instituição no seu próprio patrimônio. Esse ponto surge também em oposição à 

transferência de resultados ao tesouro, como contrapartida da receita de senhoriagem, que é 

criticada por alguns como constituindo financiamento monetário à política fiscal. 
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No Brasil, aplicam-se à proposta de independência do banco central  todas as 

críticas gerais apresentadas na seção anterior. Em especial, o eixo da discussão sobre a 

proposta parece estar na forma como cada autor concebe a moeda, tanto no que se refere à sua 

capacidade de afetar o curso natural da economia - neutralidade ou não como à possibilidade de 

controle pela autoridade monetária - isto é, se a moeda é exógena ou endógena. A concepção 

de moeda, aliada a um conjunto de suposições sobre o comportamento dos agentes, conduz a 

uma concepção de equilíbrio - ou de crise - particular, que se coaduna com a existência ou não 

de uma taxa natural de desemprego, e acaba por determinar a eficiência da política econômica 

e os distintos arranjos institucionais para a sua condução. A este respeito Costa (1992, p. 36) 

traça o seguinte comentário:  

"O debate a respeito da criação de um Banco Central do Brasil 

independente do governo polariza, de um lado, os economistas de matiz 

quantitativista, que acham que a oferta de moeda é (ou deve ser) exógena, sob 

controle da Autoridade Monetária (...). Do outro lado, estão economistas de matiz 

anti-quantitativista, desenvolvimentistas, estruturalistas, que aceitam a teoria da 

endogeneidade da moeda, seja porque a oferta de moeda é - em última instância - 

acomodativa às transações econômico-financeiras realizadas (por pressões 

políticas e/ou risco de insolvência), seja porque a endogeneidade é estrutural ao 

sistema financeiro (por alteração da velocidade de circulação monetária e/ou por 

inovações financeiras)." 

A hipótese de endogeneidade ressalta as limitações da política monetária, 

enquanto a não neutralidade coloca a possibilidade de a moeda afetar os níveis de renda e 

emprego. Se a moeda é endógena, ainda que o banco central seja independente, seu poder, 

embora hierarquicamente superior, continua a ser limitado, assim como a eficiência dos 

instrumentos de que dispõe. A independência do banco central deixa de ser garantia de 

eficiência no controle dos agregados monetários até porque as políticas econômicas - fiscal, 

monetária e cambial - são interdependentes. Portanto, o banco central não pode ser, de fato, 

independente. Por outro lado, se a moeda não é neutra, o banco central deve tentar intervir 

sempre que situações de recessão, desemprego ou fragilidade financeira assim o exigirem. 

Esses argumentos dão suporte a uma oposição à tese de independência do banco central e 

apontam a necessidade de ação conjunta entre o banco central e o tesouro nacional ou, em 

outras palavras, a necessidade de coordenação entre políticas econômicas. 

Além das críticas gerais à proposta da independência, há no caso brasileiro, uma 

crítica mais fundamental, baseada na relação observada entre o banco central e os outros 

órgãos do Executivo, relação essa que permanece entranhada nas instituições e nas próprias 

condições de financiamento do Estado e será objeto dos próximos capítulos. Um banco central 

independente poderia  transformar-se num quarto poder, em virtude da sua atuação histórica em 

operações de natureza quase-fiscal, com o agravante de que não teria suporte ou aprovação da 

sociedade.  
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Já houve, na década de 80, precedente em que o Banco Central esteve autorizado 

a emitir títulos públicos ilimitadamente para executar despesas extra-orçamentárias, para 

atender encargos da dívida ou sob o argumento de tratar-se de uma operação típica de política 

monetária. A política monetária, na ocasião, estava associada à neutralização dos efeitos 

expansionistas da formação de estoques de divisas internacionais, das operações de socorro ao 

sistema financeiro e das operações de fomento que ocorriam via Conta Movimento do Banco 

Central no Banco do Brasil, estas últimas com caráter nitidamente fiscal. Conforme observa 

Oliveira (1986, p. 11), no âmbito da Lei Complementar n.º 12 e sob o argumento de conceder 

“autoridade e flexibilidade absolutas às A. M., (...) os limites anteriormente existentes de 

expansão da dívida pelas A. M. foram banidos e mesmo os encargos da dívida foram incluídos 

no próprio giro da dívida sem transitarem pelo Orçamento Geral da União”. Esse processo, 

longe de contribuir para a estabilidade de preços, acabou “induzindo as finanças públicas ao 

caos a ponto de impossibilitar o correto dimensionamento da dívida e do déficit públicos.”(p. 2) 

Do mesmo modo, a manutenção de regras fixas ao longo do tempo tem se 

mostrado difícil. Na área fiscal, algumas regras nunca chegaram a ser implementadas ou, 

quando foram, acabaram sendo dribladas. Esse é o caso da proibição constitucional de que o 

Banco Central financie o governo no Brasil, regra sempre sujeita a diferentes interpretações, 

especialmente quando o Banco Central não exerce apenas as funções consideradas típicas de 

autoridade monetária. Neste aspecto, aliás, vários autores têm apontado que o déficit relevante 

do ponto de vista macroeconômico não é necessariamente o que aparece nas estatísticas 

oficiais, mas o resultado dos subsídios implícitos nas operações de assistência financeira, na 

execução das políticas monetária e cambial, no crédito à agricultura, dentre outras.  

Esse problema faz-se presente tanto no caso do Brasil como da América Latina e, 

em países com forte estrutura federativa e onde existem bancos estaduais, tende a tornar-se 

mais grave. O governo central, com freqüência, prefere assumir diretamente perdas dos bancos 

por duas razões: primeiro, porque se o peso relativo desses bancos no sistema financeiro for 

elevado, a crise pode assumir proporções de crise bancária, razão pela qual o banco central 

muitas vezes atua como financiador; segundo, porque a alternativa seria permitir que as dívidas 

dos bancos fossem assumidas pelos governos subnacionais que, em situação de extrema 

fragilidade, acabariam sofrendo intervenção e tendo sua dívida federalizada. Em geral, o 

governo prefere realizar empréstimos subsidiados aos governos subnacionais e tentar impor 

uma orientação de política econômica (incluindo privatização, por exemplo). Em vista disto, 

numa estrutura federativa é muito difícil evitar que o governo central assuma os custos fiscais, 

seja diretamente ou através do banco central.  

Contudo, ainda que o banco central seja independente, tais custos fiscais 

continuarão existindo porque, a menos que o formulador de política econômica se abstenha de 

utilizar instrumentos monetários e cambiais, a ação do banco central sempre terá um custo 

fiscal. Este poderá aparecer nas estatísticas registrado de modo mais transparente, como déficit 

primário a ser coberto pelo tesouro, ou como diferencial de juros, financiado pelo banco central, 
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caso em que haveria um financiamento monetário. Assim, o argumento de que quando o banco 

central não é autônomo, por pressão política, lhe são impostos gastos quase-fiscais não 

contemplados no orçamento fiscal, embora válido, não é suficiente para sustentar a proposta de 

independência do banco central.  

A questão básica passa a ser, então, determinar se o financiamento monetário 

deve ser admitido e se o montante de déficit quase-fiscal do banco central compromete a 

estabilidade da relação dívida/PIB. Esta, contudo, é antes uma questão de coordenação entre 

políticas econômicas e, não, de independência stricto sensu. Uma solução alternativa poderia, 

assim, advir da inclusão de tais gastos em uma espécie de orçamento plurianual que garantisse 

a estabilidade da relação dívida/PIB numa seqüência de períodos. Isto é, o fundamental seria 

alcançar maior disciplina fiscal através de uma formulação mais abrangente e rigorosa do 

orçamento. Em suma, a solução, alternativamente, estaria na coordenação entre políticas 

econômicas consistentes intertemporalmente. 

2.4. Comentários finais 

Não há evidências teóricas e empíricas claras de que o banco central deva ou 

consiga ser independente. Tampouco é possível afirmar que a independência do banco central 

seja suficiente para evitar crises econômicas ou pressões políticas. Além disso, a experiência 

demonstra que o caminho para a estabilidade da economia em geral, ou da política monetária 

em particular, não é único. Até mesmo a identificação clara e a mensuração da independência 

do banco central são difíceis, em virtude do caráter individualizado das experiências, onde a 

independência assume graus distintos e a legislação por vezes se distancia da prática. 

Em suma, a independência não é suficiente nem necessária para assegurar a 

estabilidade dos preços e da relação dívida/PIB. Tais objetivos somente seriam atingidos como 

conseqüência da formulação de políticas macroeconômicas consistentes intertemporalmente, o 

que, em termos teóricos, pode ocorrer tanto com independência do banco central (caso em que 

a política fiscal serve de variável de ajuste), como com coordenação entre políticas econômicas. 

A experiência brasileira agrega argumentos particulares a esse debate mostrando 

que, em virtude das condições históricas e institucionais que marcaram a atuação do banco 

central nas operações de natureza quase-fiscal, um banco central independente poderia reduzir 

a transparência e, conseqüentemente, a possibilidade de controle social sobre o financiamento 

da política fiscal. Advoga-se que a solução, alternativamente, estaria na coordenação entre 

políticas econômicas consistentes intertemporalmente e numa maior disciplina fiscal através de 

uma formulação mais abrangente e rigorosa do orçamento. 
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3. BREVE HISTÓRICO 
“Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: 
que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não 
foram terminadas - mas que elas vão sempre 
mudando.” Guimarães Rosa, em Grande Sertão 
Veredas. 

No Brasil, a formulação, coordenação e execução de políticas econômicas é, 

desde 1990, atribuição de dois ministérios: o Ministério do Planejamento e Orçamento, 

responsável pela formulação da política fiscal através do Orçamento e pela coordenação entre 

políticas econômicas, e o Ministério da Fazenda, ao qual se subordinam a Secretaria do 

Tesouro Nacional e o Banco Central, respectivamente responsáveis pela execução financeira 

da política fiscal e pela condução das políticas monetária e cambial. A dívida pública é 

responsabilidade, em parte, do Tesouro Nacional, quando emitida para fins de política fiscal, e 

em parte do Banco Central, quando emitida para fins de política monetária. 

A coordenação entre políticas econômicas é realizada pelos Ministérios da área 

econômica: o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e Orçamento. Houve uma 

fase em que ocorreu uma fusão, quando a Seplan foi extinta em 199015, passando a compor o 

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, como a Secretaria Nacional de 

Planejamento. Contudo, já em 1992, através da Lei n.º 8.490/92, foi criada a Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Coordenação SEPLAN/PR, depois extinta em 1995 pela MP n.º 

813/95 que criou o atual Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO. 

O Ministério do Planejamento e Orçamento inclui, entre outras, a Secretaria do 

Orçamento Federal, responsável pela elaboração do Orçamento - o mais importante 

instrumento de política fiscal e a Secretaria de Controle das Estatais, enquanto o Ministério da 

Fazenda inclui, entre outras, a Secretaria da Receita Federal, responsável pela arrecadação 

tributária, a Secretaria do Tesouro Nacional, responsável pela execução financeira e 

orçamentária, e a Secretaria de Política Econômica, responsável pela coordenação de política 

econômica. Além disso, alguns órgãos vinculados ao Ministério da Fazenda merecem 

destaque: o Banco Central do Brasil, responsável pela formulação e execução da política 

monetária, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, a Caixa Econômica Federal - CEF e o 

Banco do Brasil S/A. São também importantes órgãos colegiados do Ministério da Fazenda o 

Conselho Monetário Nacional e o Conselho Nacional de Política Fazendária. 

As atribuições da STN dizem respeito à elaboração e execução da programação 

financeira da União, à administração dos haveres financeiros e mobiliários (títulos) e das 

responsabilidades da União, a execução das operações de crédito e da política de dívida 

pública federal, interna e externa e o controle dos limites de endividamento do setor público. 

O Banco Central do Brasil é administrado por uma Diretoria Colegiada, composta 

de até nove membros, um dos quais o Presidente, nomeados pelo Presidente da República, 
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mediante aprovação de sua escolha pelo Senado Federal, por voto secreto após argüição 

pública. 

Como órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, ao Conselho 

Monetário Nacional - CMN compete estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, 

cambial e creditícia, regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das 

instituições financeiras e disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial. O CMN é 

constituído pelo Ministro de Estado da Fazenda (Presidente), pelo Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento e pelo Presidente do Banco Central do Brasil. Junto ao CMN 

funciona a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito - COMOC, composta pelo Presidente do 

Banco Central, na qualidade de Coordenador, pelo Presidente da Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM, pelo Secretário Executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, pelo 

Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, pelo Secretário de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda, pelo Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e por 

quatro diretores do Banco Central, indicados por seu Presidente. 

Essa estrutura institucional, contudo, não apresentou sempre a forma atual, mas é 

resultado de um lento processo de ordenamento do Estado que se iniciou em 1808 com a 

criação do Banco do Brasil e do Erário ou Tesouro Geral e Público, pelo então Príncipe D. João, 

quando da transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro16. Até 1964, foram sendo, 

incipiente, gradativa e desarticuladamente, criadas as instituições para atender as necessidades 

do momento econômico. Só a partir da reforma do sistema financeiro de 1964/65, ficaram mais 

evidentes alguns dos problemas de coordenação de políticas econômicas no Brasil.  

Tendo em vista uma melhor compreensão desse processo, pode-se dividi-lo em 

três fases: a primeira, que compreende  o período de 1964 a 1986, quando se estruturou o 

sistema financeiro e o mercado aberto pôde desenvolver-se; a fase de 1986 a 1994, em que se 

identificou e procurou solucionar alguns problemas de coordenação de política econômica a que 

se atribuía o descontrole das finanças públicas; e, por último, a fase posterior ao lançamento do 

Plano Real em 1994 quando se passou a conviver com inflação baixa e mudanças institucionais 

significativas, associadas ao que se convencionou chamar de Reforma do Estado, mas, apesar 

dos avanços, o endividamento público continuou apresentando um crescimento expressivo. 

Esse rápido retrocesso é útil para que se possa perceber a dificuldade envolvida 

na superação desses problemas, cuja origem é histórica, e que merecerão maior detalhamento 

nos demais capítulos. Apenas como marco de referência convém notar a dificuldade recorrente 

de fazer toda a política fiscal passar pelo Orçamento e a tendência a financiá-la de modo nem 

sempre explícito, seja monetariamente pelo Banco Central ou através do Banco do Brasil e da 

Caixa Econômica Federal, seja por aumento de endividamento. 

                                                                                                                                                                          
15 Lei n.º 8.028, de 12 de abril de 1990. 
16 Ver Gomes (1967). 
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3.1. Antecedentes: da reforma do sistema financeiro (1964) até a 
separação de contas em 1986 

Com o recrudescimento da inflação na década de 50 e início dos anos 60, a dívida 

pública havia ficado praticamente estagnada (taxa de crescimento nominal de 1% a.a. entre 

1950 e 1963), e o governo havia demonstrado grande dificuldade para financiar-se ora não 

pagando juros, ora não resgatando títulos. Evidenciava-se, assim, a necessidade de adequação 

dos instrumentos de crédito inclusive para reverter o cenário de redução do crescimento 

econômico do final do período.  

Desde 1945, quando foi criada, a Superintendência da Moeda e do Crédito - 

SUMOC dividia as atribuições típicas de autoridade monetária com o Banco do Brasil. A 

SUMOC possuía atribuições tais como fixar os juros, os percentuais de reservas obrigatórias 

dos bancos comerciais, as taxas do redesconto e da assistência financeira de liquidez, 

supervisionar a atuação dos bancos comerciais, orientar a política cambial e representar o País 

junto a organismos internacionais. O controle monetário, contudo, não era plenamente exercido 

pela SUMOC pois o Banco do Brasil desempenhava as funções de banco do governo, 

recebendo os depósitos compulsórios e voluntários dos bancos comerciais, controlando as 

operações de comércio exterior e executando operações cambiais em nome de empresas 

públicas e do Tesouro Nacional. Além disso, as funções e obrigações  bancárias e comerciais 

do Banco do Brasil predominavam a tal ponto, que também não se podia classificá-lo como 

banco central. 

No final de 1964, a Lei 4.59517 criou o Banco Central e o Conselho Monetário 

Nacional, disciplinou o mercado de capitais e reestruturou o Sistema Financeiro. O Banco 

Central do Brasil - um dos últimos bancos centrais da América Latina e da Europa a serem 

criados - foi, na verdade, parte de uma ampla reforma do sistema financeiro que visava adequar 

instrumentos de crédito para alavancar o crescimento econômico e permitir o financiamento do 

déficit público com estabilidade do poder de compra da moeda nacional. A preocupação maior, 

que motivou a reforma, era não tanto com o nível de endividamento em si e a sua 

sustentabilidade vis a vis a variáveis reais, mas com a viabilização de instrumentos de 

permitissem ao governo financiar-se crescentemente.  

O Banco Central iniciou suas atividades em 31 de março de 1965 com atribuições 

que compreendiam a formulação, execução e acompanhamento das políticas monetária e 

cambial, o controle das operações de crédito, a organização, disciplinamento e fiscalização do 

Sistema Financeiro Nacional e a emissão de papel-moeda e de moeda metálica18. Na sua 

fundação, o Banco Central possuía uma burocracia poderosa e o mandato do seu presidente 

era mais longo que o do presidente da República.  

                                                           
17 De 31/12/64. 
18 Ver Lira (1977). 
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Apesar de ter substituído funções anteriormente desempenhadas pela SUMOC, 

pelo Banco do Brasil e pelo Tesouro Nacional, o Banco Central não se tornou de imediato a 

única autoridade monetária, pois continuou a dividir esse papel com o Banco do Brasil. Como 

lembra Rocha (1973, p.18): “o Banco do Brasil perdeu a maior parte das atribuições típicas de 

um Banco Central, como a Carteira de Redescontos, a Caixa de Mobilização Bancária, a 

concessão de créditos ao Tesouro Nacional, permanecendo no entanto como agente financeiro 

do Tesouro Nacional e como instrumento de execução da política creditícia e financeira do 

governo federal, conservando algumas funções que não são próprias de um banco comercial 

comum, como a Carteira de Comércio Exterior, que desempenhava funções nitidamente 

governamentais, a Câmara de Compensação de Cheques, a execução de serviços ligados ao 

orçamento geral da União, a execução do serviço da dívida pública consolidada, a aquisição de 

estoques de produção exportável e a execução da política de preços mínimos dos produtos 

agropastoris”. 

Assim, a criação do Banco Central, embora tenha sido fundamental para a 

consolidação do sistema financeiro nos moldes atuais, não eliminou todas as distorções. Parte 

dessas distorções estavam, na verdade, associadas à dificuldade de romper com o papel 

assumido pelo Banco do Brasil desde a sua fundação. Tendo sido criado para atender à 

necessidade de financiar o governo através de emissões monetárias, destacou-se como banco 

de fomento, especialmente da agricultura19, e exerceu, por muito tempo e em conjunto com a 

SUMOC e o Tesouro Nacional, as funções típicas de um banco central, além de financiar 

monetariamente a política fiscal, institucionalizando o descontrole das contas públicas. Neste 

sentido, o crescimento da dívida esteve sempre bastante associado ao processamento da 

emissão de moeda que acabava envolvendo diversos órgãos do governo e servia de 

instrumento para que o Banco do Brasil financiasse déficits do Tesouro Nacional. Assim, após a 

reforma do sistema financeiro, embora o Banco Central assumisse a função de banco emissor, 

realizava as emissões em função das necessidades do Banco do Brasil e, conquanto fosse o 

banco dos bancos, não detinha com exclusividade os depósitos das instituições financeiras, que 

recolhiam suas reservas voluntárias ao Banco do Brasil, além de diversas outras disfunções.  

Ainda em 1964, foi criada a correção monetária para proteger os investidores da 

perda do poder aquisitivo da moeda e restituir a credibilidade do mercado de títulos. A Lei 

4.357/64 e o Decreto 54.252/64 determinaram que as ORTNs - Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional - fossem emitidas para financiar despesas do Tesouro e possibilitar o controle 

no mercado financeiro pelas autoridades monetárias. Como, além de juros pagos 

semestralmente, as ORTNs eram indexadas à correção monetária e, em alguns casos, à 

correção cambial, a emissão de títulos tornou-se uma alternativa para manter os investimentos 

do governo em conjuntura de inflação ascendente.  

                                                           
19 O Banco do Brasil financiou a construção de escolas, hospitais, navios, o pagamento de indenizações 
a Portugal, gastos militares com a Guerra Cisplatina e, mais tarde, a agricultura. Ver Bouzan (1972). 
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Contudo, as subscrições voluntárias e compulsórias de ORTNs não eram 

suficientes para cobrir o déficit do Tesouro, cujo financiamento continuava a ser complementado 

pela emissão de Letras do Tesouro Nacional - LTNs. A mesma Lei 4.595 que criou o Banco 

Central, criou também a Letra do Banco Central - LBC e a LTN. Ambas eram colocadas através 

de leilões no Banco Central mas, inicialmente, destinavam-se a objetivos diferentes: a LBC20 

servia como instrumento de política monetária e sua rentabilidade era definida pela taxa média 

apurada no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, enquanto 

a LTN era emitida pelo Tesouro Nacional para cobertura do déficit orçamentário e realização de 

operações de antecipação de receita, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo. 

Neste último caso, as LTN eram repassadas diretamente ao Banco Central sem serem 

negociadas no mercado, o que implicava, mais uma vez, em financiamento monetário da 

política fiscal. 

A medida que se reconhecia cada vez mais a importância das atribuições de 

coordenar e planejar a política econômica no País, fortaleceu-se a idéia de que o Orçamento 

deveria ser a peça básica da política fiscal. O Conselho Consultivo do Planejamento - 

CONSPLAN, órgão de consulta do governo junto ao Ministro Extraordinário foi criado em 1965, 

através do Decreto n.º 55.722. Em 1967, foi criado, através do Decreto-Lei n.º 200/67, o 

Ministério do Planejamento e Coordenação Geral que absorveu os órgãos subordinados ao 

Ministro Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica e cujas funções foram 

transferidas à Secretaria de Planejamento da Presidência da República - SEPLAN, criada pela 

Lei n.º 6.036, de 01.05.1974. 

No início da década de 70, foram lançadas as bases do moderno mercado aberto 

brasileiro. O Decreto-Lei n.º 1.079, de 29/01/70, autorizou a emissão de LTN, antes destinada à 

política fiscal, para o desenvolvimento de operações de mercado aberto, com fins monetários, 

pelo Banco Central. Esse título passou também a ser utilizado na parcela remunerada do 

depósito compulsório dos bancos comerciais, na aplicação de recursos externos não 

empregados nas operações de repasses cambiais e na cobertura das reservas técnicas da 

captação de recursos externos. Verificou-se, então, um crescimento da colocação de LTN da 

ordem  de 1456% no período 1971/73, estimulado por esses mecanismos de subscrição 

compulsória e isenção fiscal e pelo fato dos encargos da dívida, antes cobertos por dotações 

orçamentárias, terem sido incluídos na sua rolagem a partir de 1971. Como as LTN possuíam 

prazo inferior às ORTN, esse crescimento no estoque ocasionou também uma redução do perfil 

da dívida.  

Em 1971, o serviço de custódia das LTNs foi estendido às instituições financeiras e 

iniciou-se a liquidação das operações de compra e venda através de cheque das partes 

envolvidas que deveriam ter conta no Banco do Brasil. Em 1972, o Banco Central substituiu os 

leilões primários a preços fixos por taxas competitivas.  

                                                           
20 A regulamentação deu-se também pela Resolução do CMN n. 1.124 de 15/05/86. 
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O crescimento da dívida resultava, em grande medida, da não explicitação dos 

déficits fiscais. Embora o Orçamento Geral da União - OGU se apresentasse sempre 

equilibrado, os déficits continuavam a ocorrer em orçamentos paralelos que eram submetidos 

apenas ao Poder Executivo, o qual acomodava as demandas dos grupos de pressão. Cypriano 

(1994, p. 22) aponta que neste período o resultado do Tesouro não era um bom indicador para 

o gasto do governo central: “O resultado financeiro do Tesouro Nacional era um indicador 

precário para o volume de gastos. A insuficiência das transferências do Tesouro ao Banco 

Central encobria a existência de um excesso de despesas financiadas pelo Banco Central”. 

O Banco Central, por sua vez, estava autorizado a emitir títulos públicos 

ilimitadamente para executar despesas extra-orçamentárias para atender encargos da dívida ou 

sob o argumento de tratar-se de uma operação típica de política monetária. A política 

monetária, aliás, estava associada à neutralização dos efeitos expansionistas da formação de 

estoques de divisas internacionais, das operações de socorro ao sistema financeiro 

(Coroa-Brastel, Sul-Brasileiro, Habitasul, SUNAMAN, etc.) e das operações de fomento que 

ocorriam via Conta Movimento do Banco Central no Banco do Brasil, estas últimas com caráter 

nitidamente fiscal.  

Com efeito, havia um financiamento monetário da política fiscal, pois boa parte da 

política fiscal transitava pelo Orçamento Monetário, ao qual cabia, segundo Ferreira (1979), 

controlar a liquidez e estimular a expansão dos setores considerados prioritários (agricultura, 

projetos de exportação e produção industrial) por intermédio das contas ativas do Banco 

Central e do Banco do Brasil. De acordo com Cypriano (1994,p.45), “a conta “Operações com o 

Tesouro Nacional”, que mantinha as disponibilidades da União nas Autoridades Monetárias, foi 

considerada aqui entre as operações ativas do Banco Central para saldar despesas da União 

de sua responsabilidade. O resultado desta configuração era uma fraca disciplina 

governamental expressa em déficits crescentes.” 

Essa autoridade e flexibilidade absoluta na administração da Dívida Mobiliária 

Federal, de acordo com Oliveira (1986), foi concedida às Autoridades Monetárias pela Lei 

Complementar n.º 12, sob argumento de que ”permitiu a superação da morosidade natural que 

a política fiscal sofreria se todas as grandes decisões relativas a matéria financeira tivessem 

que transitar pelo Congresso. Imagina-se assim a agilização da política fiscal apenas 

reconhecida e consolidada por esse instrumento legal”.  

Assim, sob o argumento de promover maior flexibilidade (independência?) à 

política monetária, acabou-se impossibilitando inclusive o dimensionamento correto da dívida e 

uma apreciação clara do componente fiscal do déficit, com um impacto altamente negativo e 

conseqüências desastrosas sobre taxas de juros e inflação. Sem nenhum grau de consenso 

nacional, a dívida aumentou, inicialmente, em conseqüência da política monetária do Banco 

Central, seja via colocação de títulos para enxugar a liquidez que, não raro, ele próprio 

expandia, seja via elevação da taxa de juros para conter inflação. Por sua vez, a inflação, 

continuamente realimentava o déficit nominal, ao indexar o enorme estoque da dívida, até o 
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ponto em que sua trajetória tornou-se explosiva. Contudo, cortes de gastos fiscais não 

representariam solução definitiva para o problema, já que o vazamento monetário dava-se nas 

próprias operações de crédito das autoridades monetárias.  

Dentre os fatores que contribuíram para a deterioração da conta corrente do 

governo ao longo da década de 80, um dos principais parece ter sido o crescimento do estoque 

da dívida21. Neste contexto, a elevação dos juros reais da dívida interna encontrava-se no 

cerne da inversão da causalidade déficit-dívida, fazendo com que  o déficit passasse a ser 

financiado em escala significativa pela expansão da dívida mobiliária. Assim, a dívida que em 

geral resulta do somatório de déficits de períodos anteriores, agora explicava ela própria, via 

acúmulo de juros, o déficit do período.  

Assim, muito embora o governo tenha se esforçado para conter o gasto público e 

aumentar a receita tributária, gerando inclusive superávites primários, o pagamento de juros da 

dívida, incorporado à rubrica "Transferências", contribuiu significativamente para reduzir a 

poupança do governo, que eqüivale ao seu saldo em conta corrente. Para impedir que o novo 

déficit fosse ainda maior, o reflexo da redução da poupança do governo se converteu em queda 

da taxa de investimentos. É claro que o pagamento de juros fluía para o setor privado, que 

poderia tê-los utilizado para investir, mas dada a complexidade e o elevado grau de incerteza 

que permeiam a decisão de investir, a aplicação de tais recursos no mercado financeiro e, em 

especial, em títulos públicos, tornou-se a alternativa consensual, pois conjugava elevada 

rentabilidade, baixo risco e liquidez quase imediata. 

Tais distorções conduziam à uma situação de fragilidade financeira do setor 

público, caracterizada por uma trajetória explosiva da dívida, que imobilizava o Estado  e vinha 

comprometer toda a política econômica do governo. A rigor, o déficit não seria problema desde 

que fosse financiável, isto é, desde que existissem fontes de financiamento, em termos de 

disponibilidade e custos, que não implicassem uma perspectiva futura de incapacidade de 

financiamento. Em outras palavras, se o déficit tem caráter fiscal e destina-se a aumentar a 

renda e, conseqüentemente, a base de arrecadação de tributos, num ritmo compatível com o 

seu financiamento, a dívida mantém-se sob controle. A situação de fragilidade das finanças 

públicas caracteriza-se por um endividamento a uma taxa superior à da geração de recursos 

necessária para fazer-lhe frente. 

3.2. Da separação das contas em 1986 até o Plano Real (1994) 

A insatisfatória coordenação entre as políticas monetária, fiscal e da dívida 

pública, como parte importante do diagnóstico da crise brasileira, acabou determinando que a 

partir de 1986, uma série de medidas fossem adotadas com vistas a alterar as relações entre o 

                                                           
21 Ver Simonsen (1990), que cita o crescimento das dívidas interna e externa como o fator mais relevante 
na primeira metade da década de 80. Na segunda metade, a queda da receita bruta e o aumento de 
gastos correntes teriam sido os principais fatores. 
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Tesouro Nacional e o Banco Central.  

A primeira medida foi a unificação orçamentária, com extinção do Orçamento 

Monetário, pela Lei de Meios n.º 7.420, de 17/12/85, que aprovava o Orçamento Geral da 

União para 1986. Sua adoção foi fundamental embora não completa já que não incluía, por 

exemplo, os encargos financeiros dos "Depósitos Registrados em Moedas Estrangeiras" e os 

"Encargos dos Projetos da Renegociação da Dívida Externa", ambos assumidos pelo Banco 

Central.  

Além disso, quarenta anos depois da criação da SUMOC e vinte e dois anos 

depois da fundação do Banco Central, o novo governo percebeu que havia pelo menos duas 

importantes distorções no arranjo institucional. O Banco Central movimentava uma 

substanciosa conta corrente no Banco do Brasil, a chamada "conta movimento", e este possuía 

uma carteira de crédito rural que tornava muito difícil distinguir o subsídio fiscal implícito na 

operação de crédito. Na verdade, nem o Banco Central nem o Banco do Brasil deveriam ter 

atividades típicas de política fiscal.  

Assim, a unificação da Autoridade Monetária, com a extinção da conta movimento 

do Banco Central no Banco do Brasil, pelo Voto n.º 045 do Conselho Monetário Nacional, em 

30/01/86 veio contribuir para um maior controle do gasto público. As funções da autoridade 

monetária foram sendo transferidas progressivamente do Banco do Brasil para o Banco Central 

e o fornecimento de recursos do Banco Central ao Banco do Brasil passou a ser claramente 

identificado nos orçamentos de ambas as instituições, eliminando-se os suprimentos 

automáticos. Na descrição de Dantas de Araújo (1989,p.6), o governo “separou, em seus 

orçamentos, os fatos originários das ações governamentais daqueles próprios de Banco 

Central, regularizando, mediante convocações com títulos especiais, os direitos e 

responsabilidades, as relações entre o Tesouro Nacional e o Banco Central a partir do balanço 

de junho de 1988”. 

A criação da Secretaria do Tesouro Nacional resultou também numa nova 

configuração das finanças públicas. As atividades atípicas exercidas pelo Banco Central, como 

as relacionadas ao fomento  (fundos e programas) e à administração da dívida pública federal, 

foram sendo transferidas para o Tesouro Nacional. De acordo com Parente (1988,p.17): 

“Passaram a ser de exclusiva responsabilidade do Banco Central as receitas e despesas 

decorrentes da execução das políticas monetária e cambial, não se onerando o Tesouro 

Nacional por força da captação de recursos dos quais não se beneficiou (...). Por outro lado, o 

Banco Central receberia integralmente os encargos devidos pelo Tesouro Nacional em razão 

dos títulos integrantes de sua carteira. No final do exercício, o resultado do Banco Central, se 

credor, seria transferido para o Tesouro Nacional”. 

A proibição constitucional do Banco Central financiar o Tesouro Nacional, em 

1988, somou-se às medidas já mencionadas para impedir que o Banco Central financiasse 

política fiscal através da concessão de antecipações contra recolhimento de impostos e crédito 

direto, bem como aquisição de títulos da dívida pública. O financiamento direto do Banco 
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Central ao Tesouro Nacional ficou vedado pelo Art. 164 da Constituição Federal, que 

estabelece em seu primeiro parágrafo que "É vedado ao Banco Central conceder, direta ou 

indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional(...)". A partir de então, os recursos obtidos 

pelo Tesouro na venda de títulos ao Banco Central têm servido apenas para reduzir em igual 

montante a carteira de títulos do Tesouro mantida no Banco Central.  

No que diz respeito ao financiamento indireto, contudo, a solução é bem mais 

complexa já que se observa uma flagrante contradição entre o primeiro parágrafo do Art. 164, 

supracitado, e o segundo parágrafo que determina que "O banco central poderá comprar e 

vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda 

ou a taxa de juros". Como executor de política monetária e para garantir a solidez do sistema 

bancário, cuja credibilidade depende fundamentalmente de liquidez, o Banco Central está 

autorizado a atuar como refinanciador através do desconto de títulos públicos no mercado 

secundário, da concessão de empréstimos diretos e de operações de redesconto. Entretanto, 

ao alterar a liquidez do mercado, o Banco Central altera também as condições de 

financiamento do Tesouro Nacional no mercado, o que pode ser considerado financiamento 

indireto. 

Além de tratar da questão do financiamento monetário, a Constituição de 1988 

incluiu dispositivos importantes para a atuação do Banco Central, como o do exercício 

exclusivo da competência da União para emitir moeda e o da necessidade de aprovação 

prévia pelo Senado Federal, em votação secreta, após argüição pública, dos designados pelo 

Presidente da República para os cargos de presidente e diretores. 

A transferência do resultado operacional do Banco Central para o Tesouro, pelo 

Decreto-lei 2376/87, foi outra medida importante, instituída por ser considerada uma legítima 

contrapartida da receita de senhoriagem, obtida com o monopólio de emissão, o qual confere 

ao Banco Central a faculdade de criar um passivo a custo nulo - a base monetária. Além disso, 

com a criação do caixa único do Tesouro no Banco Central e implantação do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, as disponibilidades de 

Caixa passaram a ser remuneradas. O resultado operacional positivo do Banco Central e a 

remuneração da conta única do Tesouro passaram, assim, a constituir receitas legítimas do 

Tesouro. 

Em 1990, começam a surgir os primeiros resultados positivos das alterações 

promovidas pela Constituição em 1988 e pela separação das contas do Tesouro e o Banco 

Central. Os gastos do Tesouro apresentaram queda de 34,7%, explicada em grande parte pela 

redução dos encargos com títulos públicos federais, já que a rubrica "pessoal e encargos 

sociais", de maior peso, apresentou crescimento real de 4,4% e os fundos de participação e 

transferências determinados pela nova Constituição sofreram incremento real de 57,1% em 

relação ao ano anterior. A queda da dívida mobiliária federal, da ordem de 30,4%, era 

conseqüência não só da ampliação compulsória dos perfis das dívidas, mas também da 

realização de resgates líquidos de títulos da carteira do Banco Central, que se tornaram 
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possíveis graças ao surgimento de superávites no Tesouro. 

Em 1991, foi obtido novo superávit na execução financeira do Tesouro, a despeito 

da perda na arrecadação tributária, a qual pode ser atribuída, em grande parte, ao  período 

recessivo. O reordenamento das finanças públicas foi buscado basicamente através de cortes 

orçamentários de despesas, do processo de privatização e da redução da dívida mobiliária 

federal, esta da ordem de 15,5%. Na tentativa de escapar aos custos excessivos das LFTs, 

vinculadas ao rendimento de overnight, sem nenhum risco para o tomador, optou-se pela 

utilização de NTN como principal título de captação. 

Em 1992, as Necessidades de Financiamento do Setor Público - NFSP - no 

conceito primário, que exclui despesas com juros, apresentaram superávit de 2,1% do PIB, 

ligeiramente inferior ao resultado de 1991 (3% do PIB). Todavia, no conceito operacional, o 

déficit foi de 2,3% do PIB, em contraposição ao superávit de 1,5% obtido em 1991, refletindo o 

comportamento das taxas de juros, principalmente no primeiro semestre. A busca da redução 

dos gastos primários, principalmente com salários, mostrou-se ineficaz frente ao impacto das 

despesas de natureza financeira, notadamente com encargos da dívida mobiliária, as quais 

absorveram 12% dos dispêndios. Em conseqüência, o estoque da dívida mobiliária federal 

cresceu 4,8%, interrompendo a sucessão de quedas reais observada a partir de 1989 (-3%, 

-11%, -15%). 

Ainda em novembro de 1992, teve início a transferência para o Tesouro da 

responsabilidade pelo pagamento da dívida externa do setor público, com emissão dos Bond 

Exchange Agreement - BEA, no montante de USS 7,2 bilhões, referentes aos juros bancários 

atrasados do período 1989-90.  Entretanto, somente com a assinatura do Acordo de 

Reestruturação da Dívida Externa de Médio e Longo Prazos com os bancos comerciais 

estrangeiros e com o Clube de Paris em 1994, o Tesouro pôde dar continuidade a este 

processo, resgatando títulos da carteira da Autoridade Monetária utilizando recursos em 

cruzeiros depositados pelos devedores originais, no valor de US$ 5,3 bilhões. 

Em agosto de 1993, uma operação conjunta entre Tesouro e Banco Central, 

conhecida com "Operação Caixa-Preta", teve por objetivo reduzir a carteira de títulos de 

emissão do Tesouro Nacional mantida pelo Banco Central, a qual constituía a base patrimonial 

desta instituição, sendo a maior responsável pelos elevados resultados operacionais. Em 

dezembro de 1993, a dívida do Tesouro girava em torno de US$ 96,7 bilhões, dos quais US$ 

7l,8 bilhões faziam parte da carteira do Banco Central.  

Para solucionar esse problema, promoveu-se o resgate antecipado de títulos da 

carteira do Banco Central, no valor de US$ 4,0 bilhões, os quais eram remunerados a juros 

médios de 30% a.a., utilizando recursos de colocações de títulos no mercado, à taxa média de 

16% a.a.. Além disso, a fonte 152, que recebe a transferência do resultado operacional do 

Banco Central, só poderia ser utilizada para abater a dívida do Tesouro na carteira da 

Autoridade Monetária, o que contribuiu para a redução da carteira do Banco Central até 1994. 
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As aplicações do Banco Central em títulos do Tesouro também eram remuneradas 

por juros internos, com rentabilidade bastante superior à dos depósitos em cruzeiros que 

serviam para lastrear a dívida externa, estes remunerados por juros externos na faixa de 5% 

a.a.. Este aspecto assumia proporções de extrema gravidade ao se considerar que o 

descompasso entre taxas ativas e passivas onerava o serviço da dívida interna. Assim, a 

"Operação Caixa-Preta" substituiu títulos que lastreavam as obrigações externas, no ativo do 

Banco Central por outros de rentabilidade compatível com o custo destas obrigações (NTN-L 

com prazo de dois anos, juros reais de 5% a.a. e correção cambial), gerando economia para o 

Tesouro de US$ 5,8 bilhões em despesas com futuros encargos.  

Outros fatores que explicavam a expressiva lucratividade do Banco Central eram o 

não repasse de correção monetária e juros de aplicações de disponibilidades de caixa do 

Tesouro e emissões, os quais assumiam significativo montante num contexto inflacionário, a 

não remuneração das reservas bancárias, das quais o Banco Central é depositário e que, da 

mesma forma que as emissões, também integram a base monetária, e a colocação de dinheiro 

novo em circulação através de operações ativas, como empréstimos e liquidações de títulos do 

Tesouro, por exemplo.  

Mais tarde identificou-se outro fator que contribuía para elevar o resultado 

operacional do Banco Central: a diferença existente entre a remuneração das disponibilidades, 

com base na TR, e as aplicações desta instituição em títulos públicos. Com intuito de prover 

uma solução, em 1994, determinou-se que o Banco Central recolhesse ao Tesouro, no último 

dia útil de cada decêndio, o valor da remuneração incidente sobre os saldos diários dos 

depósitos existentes no decêndio imediatamente anterior, atrelando-se a remuneração, a partir 

daquela data, à taxa média referencial do SELIC22. 

A restruturação da carteira de títulos do Banco Central incluiu ainda uma tentativa 

de substituição de parte dos BBC por papéis de responsabilidade do Tesouro Nacional para 

que se alongasse voluntariamente o prazo de vencimento de 28 dias (BBC) para três e cinco 

meses (NTN). Em conseqüência, o estoque de BBC reduziu-se de US$ 20 bilhões para US$ 12 

bilhões. A intenção era que a política monetária passasse a ser realizada principalmente com 

títulos do Tesouro, o que acabou não sendo possível em virtude da necessidade de títulos de 

curtíssimo prazo para efetuar operações de política monetária, em especial, em contexto de 

inflação elevada. 

3.3. Do Plano Real (1994) aos dias de hoje (1998) 

Antes do Plano Real, a despeito da política de juros altos e do crescimento da 

DPMFI, a parcela dessa dívida que é de responsabilidade do Tesouro Nacional vinha 

apresentando redução significativa, em termos reais, desde 1990, em virtude do alongamento 

compulsório do perfil da dívida no Plano Collor e da subindexação dos títulos com cláusulas de 



 

 

 

49

correção cambial nos sucessivos planos econômicos. Assim, os fatores determinantes do 

endividamento, na primeira metade dos anos 90, foram a entrada maciça de reservas 

internacionais e as operações de assistência financeira, em especial a Estados e Municípios, 

que ao provocar  expansão da base monetária, exigiam uma atuação compensatória do Banco 

Central, colocando títulos de sua responsabilidade. 

Após o Plano Real, as mudanças no port-fólio dos agentes, provocadas pela 

expressiva redução do imposto inflacionário, determinaram uma elevação da demanda por 

moeda em detrimento de títulos públicos e outros ativos financeiros, processo conhecido como 

remonetização. O período imediatamente posterior ao Plano - 2º semestre de 1994 - constitui 

antes uma exceção na trajetória de endividamento, com a DPMFI total em poder do público 

apresentando uma redução de 12,77%, sem qualquer quebra de mecanismo de mercado. Além 

disso, observando a tabela 2, constata-se que, de junho a dezembro de 1994, a DPMFI de 

responsabilidade do Tesouro em mercado sofreu uma redução de 21%, bem superior à 

verificada na DPMFI Total. 

A partir do início de 1995, contudo, a DPMFI volta a aumentar, atingindo já em 

julho R$ 85.954 milhões, nível superior ao de junho de 1994 quando havia começado a 

decrescer, mantendo essa tendência nos anos seguintes. Destaque-se que o crescimento da 

DPMFI manteve-se apesar da utilização de recursos de privatização para amortização, da 

transferência de dívidas para o setor privado e da economia com encargos sobre a dívida 

amortizada e transferida.  O impacto do processo de privatização, entre dezembro de 1993 e 

julho de 1998, considerados esses três efeitos, foi de R$ 25,4 bilhões23. 

Antes de analisar os fatores que explicam o crescimento da DPMFI, convém tecer 

algumas considerações de cunho metodológico. Embora o valor total da dívida em circulação 

seja o mesmo nos dados apresentados pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional, a 

composição da dívida entre mercado e Banco Central diverge por questões de metodologia de 

cálculo. Visando a administração da DPMFI, o Tesouro Nacional utiliza o critério de "Posição 

de Carteira", o qual considera para quem o título foi originalmente vendido, se para o público, 

se para o Banco Central. Já o Banco Central, adota o critério de "Posição de Custódia", 

objetivando a análise do aspecto monetário da dívida. A "Posição de Custódia" não mostra 

quem é o tomador do título, mas apenas quem o detém no dia da apuração do estoque. Desta 

forma, os títulos que estiverem apenas em custódia no Banco Central por um dia, por conta de 

Operação de Revenda, serão considerados como integrantes do seu estoque, apesar dos 

titulares dos papéis serem as instituições financeiras. Situação análoga aplica-se aos títulos 

alocados em Operações de Recompra. Em benefício da uniformidade de critérios, utilizaremos 

os dados fornecidos pelo Banco Central para melhor avaliação do endividamento interno total, 

representado por uma composição de títulos das duas instituições. 

                                                                                                                                                                          
22 Medida Provisória nº 484, de 29 de abril de 1994. 
23 Dados do "Programa de Estabilização Fiscal", documento distribuído pelo governo em outubro de 
1998. Nesse valor não estão incluídos os R$ 22,0 bilhões resultantes da alienação do Sistema 
TELEBRAS. 
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TABELA 2
DPMFI em mercado

R$ milhões a preços do último mês
Período Títulos Títulos do Total em poder

do TN (1) Bacen(2) do Público(1+2)
1991Dez  16 702  4 702  21 403 
1992Dez  25 629  36 006  61 635 
1993Dez  49 798  13 719  63 517 
1994Jan  57 355  11 516  68 872 
Fev  53 610  16 253  69 862 
Mar  51 721  21 120  72 841 
Abr  50 353  27 301  77 654 
Mai  54 757  28 322  83 079 
Jun  55 067  32 063  87 130 
Jul  56 326  24 103  80 429 
Ago  52 006  27 662  79 668 
Set  47 758  33 030  80 788 
Out  46 972  35 158  82 130 
Nov  45 631  34 559  80 190 
Dez  43 463  32 543  76 005 
1995Jan  46 324  30 701  77 025 
Fev  46 985  30 901  77 885 
Mar  48 323  28 338  76 660 
Abr  51 815  25 034  76 849 
Mai  52 568  26 015  78 584 
Jun  54 265  23 117  77 382 
Jul  56 917  33 052  89 969 
Ago  57 453  43 432  100 884 
Set  60 086  48 012  108 098 
Out  61 895  50 525  112 421 
Nov  61 390  56 444  117 834 
Dez  63 256  52 780  116 035 
1996Jan  63 444  59 767  123 211 
Fev  66 208  67 639  133 847 
Mar  67 973  71 798  139 771 
Abr  70 368  72 320  142 689 
Mai  77 272  76 880  154 153 
Jun  77 604  77 838  155 442 
Jul  78 401  82 380  160 781 
Ago*  80 866 81 822 162 688 
Deflator: IGP-DI centrado. Posição de custódia.
* Preliminar
Fonte: Nota para a Imprensa, do Banco Central 
do Brasil, vários números.  

A primeira hipótese explicativa do crescimento do estoque da dívida interna - e a 

mais freqüentemente citada - refere-se à elevação da taxa de juros. De fato,  a taxa de juros no 

Brasil tem sido, historicamente, bastante alta para os padrões internacionais e, desde muito, 

tem contribuído para aumentar o endividamento interno. Contudo, a taxa de juros não foi 

elevada no início do Plano Real. Muito pelo contrário, as taxas de juros apresentaram uma 

expressiva redução desde abril de 1995, conforme se constata na observação da tabela 3. Isto 
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porque, passada a fase de remonetização da dívida, a demanda por moeda reduziu-se.  
TABELA 3

Taxas de juros nominais em meses selecionados

                      (% a.m.)
PERÍODO OVER-SELIC 

Dez/92 25,9
Dez/93 40,4
Jun/94 50,62
Jul/94 6,87
Dez/94 3,8
Dez/95 2,8
Dez/96 1,8
Jan/97 1,7
Fonte: Nota para a Imprensa, do Banco Central 
do Brasil, vários números.  

De início, os déficits do balanço comercial, provocados pela valorização do câmbio 

no início do Plano, apenas tornaram mais evidente o papel da taxa de juros na atração de 

capitais externos. No entanto, após a alta das taxas internacionais provocada pelas três crises 

financeiras internacionais ocorridas entre julho de 1997 e fim de 199824, a queda das taxas 

internas tornou-se inviável, a menos que fosse realizada uma desvalorização cambial, hipótese 

descartada pelos condutores do Plano até 1999. Como o balanço de pagamentos é um dos 

fatores condicionantes da política de juros do Banco Central, a elevação da taxa de juros 

interna, então, esteve obviamente condicionada ao comportamento das taxas internacionais. 

O crescimento do estoque da dívida interna, então, não pode ser, de início, 

atribuído a um fenômeno pós-Real de elevação das taxas de juros por duas razões: primeiro, 

porque a tendência geral sempre foi de crescimento da dívida, salvo em períodos em que 

houve quebra de mecanismo de mercado como em 1990; segundo, porque imediatamente 

após o Plano, ocorreu decréscimo no estoque da dívida, ao contrário do que previam boa parte 

dos analistas. Esse comportamento assimétrico entre taxa de juros e dívida nos três primeiros 

anos do Plano pode ser observado nos gráficos 1 e 2. 

Em um artigo datado do início de 1996, Giambiagi mostrava que, contrariamente 

ao que era em geral admitido acerca da situação das contas públicas, a relação dívida 

pública/PIB havia se reduzido à metade do nível dos anos 80 e a Dívida Líquida do Setor 

Público - DLSP apresentava uma trajetória declinante25, tendo em vista a previsão de um 

menor peso dos juros no orçamento. De fato, de abril de 1995 a setembro de 1996, a taxa de 

                                                           
24 A crise financeira foi iniciada com a desvalorização do Bath, na Tailândia em 02 de julho de 1997. 
Posteriormente, estendeu-se para os demais países da Ásia, particularmente em outubro de 1997, ficando 
conhecida como "crise da Ásia". Finalmente, em agosto de 1998, surgiram desdobramentos na Rússia. 
Tais fatos motivaram a elevação das taxas de juros internacionais e fuga de capitais em vários países. 
25 Ao menos até 1994, pois Giambiagi (1996) demonstra dúvidas ao analisar os últimos números de 
1995. 
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juros apresentou uma redução gradual que atingiu 61% em termos nominais26. 
GRÁFICOS 1 e 2

Evolução da Taxa Selic e da DPMFI

Fonte: Nota para a Imprensa, do Banco Central do Brasil, vários números.
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No entanto, embora não se tenha confirmado o diagnóstico pós-Real de boa parte 

da imprensa e do meio acadêmico, que apontava para uma explosão da dívida mobiliária 

motivada pela elevação da taxa de juros, a DLSP continuou a crescer, basicamente puxada 

pela DPMFI do Governo Federal. A participação da DPMFI em mercado no total da DLSP 

cresceu de 8,01% em dezembro de 1991 para 51,17% em dezembro de 1995 e atingiu 62,19% 

em setembro de 1996. Mais que isso, esse crescimento ocorreu, tanto na dívida de 

responsabilidade do Tesouro Nacional como na dívida de responsabilidade do Banco Central, 

como se constata no gráfico 3. 

                                                           
26 De fato, a tendência de queda permaneceria até maio de 1997, acumulando uma redução de 68% e 
mantendo-se relativamente estável a partir de então e até outubro de 1997, quando eclodiu uma crise 
financeira internacional.  
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Fonte: Nota para a Imprensa, do Banco Central do Brasil, vários números.

GRÁFICO 3
Evolução da DPMFI em mercado

(em R$ milhões)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1991Dez Fev Jun Out Fev Jun Out Fev Jun

Títulos  do TN (1) Títulos do Bacen(2) Total em poder do Público(1+2)

 

Uma segunda hipótese explicativa do crescimento do endividamento diz respeito a 

uma possível substituição de dívida externa por dívida interna ou, inversamente, à substituição 

da dívida interna através da captação de recursos no mercado internacional de capitais. 

Conforme se observa na tabela 4, a dívida externa passou de 25,3% do total da DLSP em 1991 

para apenas 4,31% em julho de 1997. A tendência, embora persistente ao longo de toda a 

série, foi fortemente intensificada nos três últimos anos.  

TABELA 4
Dívida Líquida do Setor Público

                                                                                       % PIB
COMPOSIÇÃO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997*

Interna 14,6 18,9 18,5 20,3 25,5 30,3 33,51
Externa 25,3 19,2 14,4 8,3 5,7 4,4 4,31
Total 39,9 38,2 32,8 28,5 31,2 34,7 34,7
(*) posição até julho de 1997.
Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil e Nota para a 
Imprensa, do Banco Central do Brasil, vários números.  

Um dos argumentos que conferem sustentação à tese de que teria havido uma 

mudança intencionalmente promovida com o objetivo de financiar o orçamento público com 

taxas menores é o fato desse diferencial ser, de fato, expressivo. Quando começaram as 

emissões externas, atingiria até 12% a.a.. 27 Assim, a emissão de títulos da dívida externa é 

usualmente vista como instrumento de redução do custo total do endividamento, seja pela 

                                                           
27 Para uma correta apreciação do diferencial de taxas, contudo, deve-se considerar os efeitos da 
tributação a qual incide de forma diferenciada sobre o custo final do Tesouro numa captação externa vis a 
vis à interna. 
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alternativa de colocação em si, seja pela utilização dos recursos captados no resgate da 

DPMFI. 

Há, contudo, uma grande diferença entre reconhecer que tenha havido uma 

mudança de composição no endividamento e admitir que essa mudança foi intencional. Em 

primeiro lugar, constata-se que a colocação de títulos da dívida externa não é uma decisão 

unilateral do país. Com a moratória do México e a eclosão da crise da dívida dos países da 

América Latina, em 1982, teve início uma nova fase em que cessou o empréstimo voluntário 

dos bancos comerciais ao Brasil. Por mais de uma década, os títulos brasileiros tiveram origem 

nos processos de renegociação da dívida externa, notadamente: o Acordo de 1988, a 

reestruturação dos juros devidos e não pagos no período 1989/1990 e a conversão da dívida 

nos termos do Plano Brady, em 1994.  

Em segundo lugar, quando o acesso ao mercado internacional de crédito privado 

foi retomado em 1995, o valor captado com as emissões passou a ser quase equivalente ao 

serviço anual da dívida externa do Tesouro Nacional. De 1995 até junho de 1998, foram feitas 

14 emissões de títulos no mercado internacional, no total de US$ 10,4 bilhões. Isto é, as 

emissões estiveram pouco relacionadas à necessidade de financiar novos gastos. 

Após a eclosão da crise internacional em outubro de 1997, ainda foi possível 

realizar três novos lançamentos e a emissão do novo lote do Global 30 anos que havia sido 

iniciada em junho de 1997 mas, depois disso, o agravamento da crise fez com que o Brasil, a 

exemplo de outros países, perdesse novamente o acesso ao mercado. 

Além disso, há que reconhecer que a minimização do custo não é o único nem o 

principal objetivo da colocação de títulos da dívida externa. Outras vantagens dizem respeito, 

por exemplo, à formação de uma base de investidores no longo prazo, com uma nova estrutura 

a termo de juros. A abertura de um novo mercado pode permitir uma elevação na quantidade de 

títulos colocados à mesma taxa ou mesmo a taxas ainda menores e com prazos mais longos 

que os da dívida interna.  

A entrada de recursos externos sob a forma de dívida, outra possível motivação, 

embora possa em tese permitir a ampliação e diversificação das reservas internacionais, neste 

caso, assumiu um papel também secundário no financiamento do balanço de pagamentos. O 

ingresso de investimentos diretos, associados inclusive à privatização, e as captações privadas 

no mercado internacional de capitais foram os verdadeiros responsáveis pela elevação das 

reservas internacionais.  

Por outro lado, é fato que a entrada de capital decorrente da acumulação de 

reservas foi contraposta pela elevação de dívida de responsabilidade do Banco Central como 

instrumento de política monetária, provocando uma substituição não intencional de 

financiamento externo por financiamento interno.  

O fato de que a política de acumulação e esterilização monetária de reservas 

internacionais, adotada a partir de 1992, foi responsável por expressivo crescimento da dívida 
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mobiliária de responsabilidade do Banco Central, no entanto, não esgota a questão. A revisão 

de alguns números da série da DLSP e a divulgação de outros mais recentes vem mostrar que, 

a despeito das iniciativas de ajuste fiscal, a trajetória de queda verificada até 1994 foi revertida 

em 1995 e 1996. A Dívida Líquida do Setor Público vinha apresentando uma trajetória 

declinante até 1994, quando atingiu 28,09% do PIB em comparação com os 39,9% verificados 

em 1991, conforme se observa no gráfico 4.  

GRÁFICO 4
Dívida Líquida do Setor Público

(*) posição até setembro de 1996.
Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil e Nota para a 
Imprensa, do Banco Central do Brasil, vários números.
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Na verdade, o crescimento da DLSP esteve também associado, a exemplo de 

períodos anteriores, ao refinanciamento da dívida dos Estados, pelo Tesouro Nacional e pelo 

Banco Central,  e à regularização dos passivos ocultos. Neste sentido, sobressai, o 

crescimento de 163% do estoque de dívida interna securitizada de dezembro de 1994 a 

setembro de 1996, podendo chegar a 182% até o final de 1996 se consideradas as dívidas a 

serem securitizadas no curto prazo. Em que pese o fato da participação no total da DLSP ser 

ainda pequena, cerca de 4%, o crescimento dessa rubrica não deixa de ser preocupante, em 

especial porque, assim como parte da DMFI, ela se refere a déficits de caráter quase-fiscal não 

explicitados no passado.  

Essa reversão observada na DLSP em 1995 e 1996, em contexto de queda das 

taxas de juros e associada a déficits quase-fiscais, sugere que, antes de concluir pela 

deterioração efetiva das contas públicas, se pergunte que aspectos relacionados à 

contabilização do déficit poderiam estar contribuindo para reduzir sua eficácia como indicador 

de ajustamento fiscal. Esse aspecto será objeto do próximo capítulo.  

Por ora, é preciso lembrar que, não obstante a relevância das medidas que 

alteraram as relações institucionais entre o Banco Central e o Tesouro ao longo do tempo, 

subsistiam ainda desequilíbrios fiscais e problemas de coordenação entre as políticas fiscal e 

monetária. Ressalte-se, nesse sentido, que a Constituição de 1988 havia previsto pelo menos 

duas Leis Complementares, importantes para a definição do arcabouço técnico-institucional, 

que até 1998, ou seja dez anos depois de promulgada a Carta, ainda não foram aprovadas. A 

primeira, prevista no artigo 163, deveria dispor sobre finanças públicas, dívida pública externa e 
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interna, garantias e fiscalização das instituições financeiras, entre outros, substituindo a Lei 

4.320 e conferindo-lhe um caráter de definição de princípios fiscais, que transcenderia as 

questões contábeis e de controle. A segunda,  prevista no artigo 192, deveria dispor sobre as 

normas que regem o Sistema Financeiro Nacional, inclusive a organização, funcionamento e 

atribuições do Banco Central, substituindo a Lei 4.595. 

Esses problemas de coordenação permaneceram latentes enquanto persistiu o 

processo inflacionário. A inflação permitia acomodar pressões, seja porque constituía fonte de 

financiamento importante para o setor público, através do imposto inflacionário, seja porque 

funcionava como mecanismo invisível de compressão das despesas em termos reais, tendo em 

vista que as receitas sempre foram mais bem indexadas que as despesas.  

Após o Plano Real, não se pode dizer que os desequilíbrios fiscais tenham sido 

solucionados mas tornaram-se com certeza mais transparentes, pois todas as decisões de 

gasto do setor público passaram a ter impacto real sobre os orçamentos. Em conseqüência, as 

causas desses desequilíbrios tornaram-se mais evidentes, em especial no que se refere às 

deficiências intertemporais do processo orçamentário, às contas em aberto introduzidas pela 

Constituição de 1988, aos problemas do federalismo brasileiro e, principalmente, à ausência de 

metas pré-estabelecidas e mecanismos orçamentários capazes de garantir o seu cumprimento. 

Em outras palavras, o fim do processo inflacionário deu transparência à falta de consistência do 

modelo macroeconômico, sinalizando a necessidade de fazer escolhas e as suas 

conseqüências. 

Essa mudança de padrão de financiamento, da inflação para a dívida pública, 

refletiu-se na evolução das NFSP. Enquanto nos primeiros anos da década de 90, o setor 

público apresentou superávites primários e déficits nominais, após 1994, ocorre uma 

deterioração dos resultados primário e operacional, acompanhada de melhoria do déficit 

nominal, conforme se constata na Tabela 5. Para a deterioração do resultado operacional do 

setor público em 1997 e 1998, contribuíram decisivamente os resultados primários negativos e 

a grande elevação da taxa de juros, ocorrida após as crises internacionais. Os juros reais 

pagos pelo setor público elevaram-se da média de 3,3% do PIB ao ano no período 91/94 para 

aproximadamente 4,8% do PIB no período 1995/98. O endividamento foi tão somente uma 

conseqüência dessa conjugação de fatores. 
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                TABELA 5
 Necessidades de Financiamento do Setor Público (1991-  1998)   

                                   Em % PIB
Discriminação Anos Média Média

91-94 95-98
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1/

(Jan-jul)

Governo Central

     Nominal 6.54% 16.31% 23.87% 10.15% 2.38% 2.56% 2.64% 4.65% 14.22% 3.06%

     Juros Nominais 7.52% 17.40% 24.75% 13.41% 2.90% 2.93% 2.37% 5.10% 15.77% 3.33%

     Primário -0.98% -1.10% -0.88% -3.25% -0.52% -0.37% 0.27% -0.45% -1.55% -0.27%

     Operacional 0.08% 0.59% 0.60% -1.57% 1.74% 1.62% 1.77% 4.54% -0.08% 2.42%

     Juros Reais 1.06% 1.68% 1.48% 1.68% 2.26% 2.00% 1.50% 4.99% 1.48% 2.69%

Estados e Municípios

     Nominal 9.77% 16.90% 27.12% 12.08% 3.57% 2.71% 3.04% 2.05% 16.47% 2.84%

     Juros Nominais 11.17% 16.97% 27.74% 12.84% 3.39% 2.16% 2.30% 2.05% 17.18% 2.48%

     Primário -1.40% -0.06% -0.62% -0.77% 0.18% 0.54% 0.74% 0.01% -0.71% 0.37%

     Operacional -0.68% 0.65% 0.08% 0.80% 2.37% 1.81% 2.27% 1.93% 0.21% 2.09%

     Juros Reais 0.72% 0.71% 0.70% 1.57% 2.19% 1.27% 1.53% 1.92% 0.93% 1.73%

Estatais

     Nominal 10.45% 12.54% 13.75% 4.74% 1.33% 0.61% 0.45% 0.30% 10.37% 0.67%

     Juros Nominais 10.78% 12.95% 14.50% 5.93% 1.25% 0.68% 0.51% 0.12% 11.04% 0.64%

     Primário -0.33% -0.41% -0.76% -1.19% 0.07% -0.08% -0.06% 0.18% -0.67% 0.03%

     Operacional 0.79% 0.51% 0.03% -0.37% 0.88% 0.32% 0.29% 0.30% 0.24% 0.44%

     Juros Reais 1.12% 0.92% 0.79% 0.82% 0.81% 0.39% 0.35% 0.12% 0.91% 0.42%

Setor Público Consolidado

     Nominal 26.75% 45.75% 64.74% 26.97% 7.28% 5.87% 6.14% 7.00% 41.05% 6.57%

     Juros Nominais 29.46% 47.32% 67.00% 32.18% 7.54% 5.78% 5.18% 7.27% 43.99% 6.44%

     Primário -2.71% -1.57% -2.26% -5.21% -0.27% 0.09% 0.96% -0.27% -2.94% 0.13%

     Operacional 0.19% 1.74% 0.72% -1.14% 5.00% 3.75% 4.33% 6.76% 0.38% 4.96%

     Juros Reais 2.90% 3.32% 2.98% 4.07% 5.26% 3.66% 3.37% 7.03% 3.32% 4.83%

Fonte:Bacen
1/ Valores acumulados Jan-Jul, em % do PIB do período
OBS: Superávit = (-)

 

3.4. O funcionamento do mercado primário e as características dos 
títulos  da dívida pública 

No Brasil, a DPMFI compreende as dívidas em títulos, negociadas no mercado 

interno, de responsabilidade do Tesouro Nacional e do Banco Central. As características 

desses títulos em circulação - assim definidos os que se encontram em poder do público, ainda 

que já tenham deixado de ser emitidos - são descritas nas tabelas 6 e 7, a seguir.   

Os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional financiam gastos fiscais e podem ser 

classificados em duas categorias: competitivos e não competitivos. Os títulos competitivos 

destinam-se ao financiamento do déficit orçamentário e são colocados em mercado pelo 

Tesouro Nacional, através de leilões públicos. Embora o Tesouro Nacional disponha de uma 
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gama de títulos com prazos e indexadores diversificados, atualmente têm sido ofertadas 

apenas as Notas do Tesouro Nacional, Séries D e H, e as Letras Financeiras do Tesouro, 

títulos pós-fixados indexados ao câmbio, à TR e à taxa SELIC respectivamente, bem como as 

Letras do Tesouro Nacional, títulos prefixados cuja remuneração é dada pelo deságio.  

Os títulos não competitivos também estão relacionados a gastos fiscais, mas são 

emitidos em séries e operações específicas como aumento de capital, equalização de taxas do  

PROEX, captação dos recursos em moeda corrente dos leilões de privatização e outros 

legalmente previstos. Neste caso, os títulos não vão a leilão público, mas são oferecidos pelo 

Tesouro Nacional através de colocação direta e adquiridos por interessado específico, com 

base em finalidades e critérios estabelecidos em lei e seguindo processo específico. 

Os títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil, podem ser colocados 

em mercado competitivamente, e podem também ser comprados diretamente, porém com um 

objetivo distinto daquele do Tesouro, a saber para regular a oferta monetária. Além disso, as 

compras e vendas de títulos, também denominadas intervenções, podem ocorrer em leilões 

formais ou informais.  

As condições da emissão primária de títulos competitivos, quando em leilões 

formais, são bastante semelhantes tanto para os títulos do Tesouro Nacional como para os do 

Banco Central, inclusive no que diz respeito à sua operacionalização. No caso da emissão 

primária de títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna de responsabilidade do Tesouro 

Nacional, as regras gerais que regulam os procedimentos dos leilões e pagamento de juros 

estão previstos na legislação citada na tabela 8. 

TABELA 8
Legislação geral dos títulos da DPMFI 

de responsabilidade do Tesouro Nacional

Base Legal Objetivos
Portaria da STN nº 506, de 15.12.94  tornar público o critério para o pagamento 

dos juros das NTN

Portaria da STN nº 324, de 27.12.95 divulgar a atualização do valor nominal das 
NTN emitidas a partir de 01.07.94

Portaria da STN nº 262, de 18.09.96 tornar públicas as condições gerais a serem 
observadas nas ofertas públicas de 
títulos de emissão do Tesouro Nacional,
registrados no SELIC.

Fonte: STN/CODIP e Banco Central/DEMAB  

Quanto à periodicidade, os leilões do Banco Central ocorrem semanalmente, às 

terças feiras; os leilões do Tesouro, que já foram mensais, depois tornaram-se quinzenais e 

hoje também são semanais. As características dos títulos ofertados variam de um leilão para 

outro, assim como a antecedência com que são divulgados, em geral não superior a três dias. 

As condições específicas de cada leilão, que incluem características e quantidades dos títulos, 
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bem como horários de entrega das propostas e de divulgação dos resultados, são publicadas 

em Portaria, no Diário Oficial da União, e divulgadas no Sistema de Informações Banco Central 

- SISBACEN, ao qual todas as instituições do sistema financeiro têm acesso imediato. O 

resultado do leilão é divulgado pela mesa de operações do Departamento de Operações de 

Mercado Aberto - DEMAB e no Diário Oficial da União, mediante Portaria de Homologação. 

Nos leilões formais, sejam os do Tesouro Nacional, sejam os do Banco Central, as 

propostas são enviadas pelos funcionários credenciados das instituições interessadas.28 Na 

mesa de operações do DEMAB, as propostas são, então, analisadas e ordenadas, em 

programa computacional específico, de acordo com as regras dos leilões de primeiro preço: em 

ordem decrescente, do maior para o menor preço. A instituição ofertante, seja o Tesouro 

Nacional, seja o Banco Central, seleciona as propostas até o limite ofertado, reservando-se o 

direito de não aceitar os mencionados lances integral ou parcialmente, tendo em vista as suas 

necessidades de financiamento e a conveniência das taxas apresentadas. É interessante 

observar que, embora o leilão do Tesouro Nacional seja realizado no Banco Central - 

aproveitando a estrutura física da mesa do DEMAB -, as decisões quanto a aceitação e corte 

das propostas cabem ao Tesouro. 

A proposta da instituição demandante é sempre uma proposta firme, não cabendo 

desistência, visto que o pagamento ocorre mediante transferência da sua conta de reservas 

bancárias no Banco Central para a conta única do Tesouro Nacional ou as disponibilidades do 

Banco Central. Todas essas operações com títulos são realizadas através do SELIC, sistema 

de processamento de dados destinado ao registro das transações de todos os títulos públicos 

federais negociados no mercado aberto29 30. Somente podem participar do SELIC as 

instituições custodiantes, isto é, aquelas que possuem Conta de Reservas Bancárias 

Compulsórias, que podem ser bancos múltiplos, com carteira comercial, bancos comerciais e 

caixas econômicas, ou titulares de conta de subcustódia. Pessoas físicas ou jurídicas que não 

participem do SELIC podem submeter propostas através de instituições credenciadas, o que 

implica em custo superior ao determinado pelo leilão. 

O que difere nos leilões formais do Tesouro Nacional e do Banco Central é o 

processo decisório, que tem início muito antes do leilão. No Tesouro, o primeiro passo desse 

processo compreende o confronto entre as restrições orçamentária e financeira e a previsão 

das despesas a realizar, seja para rolagem da DPMFI ou para fazer face a outras despesas 

autorizadas por lei. Com base na previsão das necessidades de financiamento do Tesouro 

                                                           
28 Até 30/09/96, as propostas eram entregues pessoalmente, por escrito, em envelopes fechados, às 
sedes do Banco Central das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje, são enviadas por terminais 
de computador. Mantém-se, contudo, o princípio do sigilo quanto ao seu conteúdo. Algumas instituições 
que preferem não revelar sua estratégia de mercado, atuam através de intermediários ("laranjas"). 
29 A Circular nº 2.311 do Banco Central estabelece que o SELIC registra títulos e depósitos 
interfinanceiros em contas nominativas de seus participantes, além de processar operações de 
movimentação, resgates, ofertas públicas e respectivas liquidações financeiras. 
30 As transações referentes a títulos privados e alguns títulos públicos estaduais, que não estão 
diretamente relacionadas à política monetária, são efetuadas através da Central de Custódia e de 
Liquidação Financeira de Títulos - CETIP, sistema análogo ao SELIC. 
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Nacional, é definido o volume de títulos a serem ofertados em leilão.  

Um acompanhamento da conjuntura subsidia a escolha dos títulos, quantidades e 

prazos que integrarão a proposta encaminhada ao Secretário do Tesouro Nacional, a quem 

cabe a decisão final. Esse acompanhamento compreende uma avaliação de custos que 

procura prever a evolução futura da taxa de juros, da inflação e dos principais indexadores dos 

títulos a serem ofertados, com base no seu comportamento recente, no comportamento de 

variáveis que possam afetar esses indexadores, inclusive em virtude de alterações na 

legislação, e nas expectativas do mercado expressas nas negociações do mercado futuro.  

O acompanhamento compreende, ainda, uma avaliação da demanda, tanto 

mediante consultas a instituições financeiras, como por observação dos resultados dos últimos 

leilões do Banco Central, e por cálculo das demandas cativas. As demandas cativas são 

originadas por determinações legais. As instituições podem ficar sujeitas a recolhimento, ao 

Banco Central, de até 100% dos depósitos à vista e até 60% de outros títulos contábeis, por 

subscrição ou compra de títulos federais ou por recolhimento em espécie. Obedecidos esses 

limites, o Banco Central pode adotar percentagens diferenciadas em função das regiões geo-

econômicas, das prioridades que atribuir às aplicações e da natureza das instituições 

financeiras.  

A avaliação da demanda já foi mais importante no passado, quando se procurava 

captar no mercado o valor das necessidades de financiamento daquele período, em geral 

fazendo coincidir as datas de liquidação do leilão e de resgate dos títulos a vencer. Após as 

crises do México em 1995 e da Ásia em 1997, o Tesouro Nacional passou a minimizar seu 

risco de exposição, ao mesmo tempo reduzindo a periodicidade dos leilões e mantendo 

reservas na conta única prevendo uma possível frustração de alguns leilões.  

Além dos aspectos custos e demanda, a estratégia de colocação de títulos 

considera a maturação da dívida interna, procurando desconcentrar os vencimentos ao longo 

do tempo. Mas se, por um lado, a maturação concentrada da dívida embute um custo mais 

elevado para o Tesouro, por outro, também reflete a expectativa de tendência ascendente da 

taxa de juros. Antes do Plano Real, face às elevadas taxas de juros praticadas no mercado, a 

estratégia de administração da dívida usualmente se voltava para a redução do seu custo 

médio, freqüentemente impedindo o alongamento de prazos. Esse é o comportamento que 

conferia preferência à emissão de papéis de curto prazo (LTN prefixada ou NTN-D de 3 

meses), apostando em uma reversão do quadro. Com a redução da inflação após o Plano 

Real, foi possível aumentar gradativamente o prazo médio da dívida, que passou de dois 

meses em 1996 para oito meses em outubro de 1997. Também a participação dos papéis pré-

fixados pode aumentar. A participação das LTN aumentou de 6% do total da dívida em 

fevereiro de 1995 para 64% em outubro de 1997.  

Além da dívida em poder do mercado, a DPMFI de responsabilidade do Tesouro 

Nacional inclui também a dívida do Tesouro em poder do Banco Central, a qual também 

precisa ser “rolada”. Após a Constituição de 1988, o Banco Central ficou impedido de comprar 
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títulos do Tesouro no mercado primário além do valor equivalente ao do principal dos títulos do 

Tesouro vencendo na sua carteira. Esse procedimento é considerado "rolagem" da dívida e 

não financiamento, tendo em vista que os juros incidentes sobre os títulos devem ser pagos 

com fontes genuínas. Dado que a compra de títulos do Tesouro pelo Banco Central não se 

enquadra nas regras de mercado, a taxa de juros dessa operação tem sido determinada com 

base na taxa média do último leilão em que foram colocados títulos no mercado com as 

mesmas características. Esse procedimento tem sido adotado, na prática, por acordo informal 

entre as duas instituições, embora não haja nenhuma determinação legal a respeito.  

No Banco Central, o leilão formal é um dos instrumentos de política monetária e, 

como tal, procura controlar a liquidez através de operações de mercado aberto que envolvem a 

compra ou a venda de títulos. No caso dos leilões formais, o Banco Central opera com títulos 

novos (mercado primário) de emissão própria, os Bônus do Banco Central - BBC e as Notas do 

Banco Central Série Especial - NBC-E, e também com os que fazem parte de sua carteira e, 

portanto, já têm prazo decorrido. Esses títulos, no entanto, não são apenas os de emissão 

própria, mas também os do Tesouro Nacional, que podem ser negociados no mercado 

secundário e cujo movimento se reflete na carteira do Banco Central. Ressalte-se, contudo, 

que nem todos os títulos da carteira do Banco Central são adequados às operações de política 

monetária, posto que a carteira incorpora também outros papéis sem características 

competitivas, que na sua origem estão relacionados a operações quase-fiscais. 

O processo decisório, nesse caso, norteia-se pelos mesmos objetivos de todas as 

operações de mercado aberto: o controle da liquidez. Assim, além da política monetária 

corrente, definida nas reuniões do COPOM, das taxas do mercado futuro de juros e dos índices 

de inflação e suas projeções, diariamente, quando o mercado começa a operar, o Banco 

Central estima, através de consultas a diversas fontes, entre as quais os dealers31, se há 

excesso ou deficiência de reservas no sistema bancário. No primeiro caso, diz-se que o Banco 

Central está undersold e, no segundo, oversold. Os aspectos mais importantes considerados 

na análise do nível de liquidez são: emissão ou recolhimento de moeda, operações com ouro 

ou câmbio, recolhimento de tributos, gastos do Tesouro Nacional, transferências do orçamento 

oficial de operações de crédito e do Orçamento Geral da União, financiamentos tomados ou 

concedidos pelos bancos e seu retorno, resgates e colocações de títulos públicos, operações 

do extra-mercado, recolhimentos ou liberações de depósitos compulsórios em geral, de Fundos 

de Aplicações Financeiras (FAF) e de Fundos de Investimento Financeiro (FIF), de recursos 

captados por entidades do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e de 

depósitos a prazo, aceites cambiais e cédulas pignoratícias de debêntures, saques ou 

depósitos sobre a média móvel do recolhimento obrigatório.  

                                                           
31 De acordo com a Carta Circular do Banco Central nº 2.289, os dealers são as instituições selecionadas 
entre as mais atuantes na negociação com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central, 
tendo em vista o aumento da liquidez e a conseqüente redução do custo desses papéis. A cada seis 
meses, as instituições são credenciadas pelo Banco Central, que exclui as duas com pior classificação e 
inclui as duas com melhor classificação dentre as não selecionadas. Apenas os dealers podem atuar em 
leilões informais. 
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Determinada a relação entre a taxa desejada de juros e a taxa que prevaleceria na 

ausência de intervenção, fica clara a estratégia que deve ser adotada no leilão formal. Quando, 

por exemplo, o Tesouro Nacional realiza despesas, ou se o Banco Central liquida operações de 

compra de moeda estrangeira, surge a necessidade de compensar a expansão do nível de 

reservas bancárias, tomando os recursos excedentes através da venda de títulos. Da mesma 

forma, quando ocorre escassez momentânea de reservas, causada por uma arrecadação 

significativa de impostos federais ou por conta da liquidação da venda de câmbio pelo Banco 

Central, a mesa de operações realiza operações de compra de títulos. Esses títulos podem ser 

recomprados ou revendidos no dia seguinte. No final do dia, é realizado o ajuste fino das 

reservas, que consiste em neutralizar eventuais desequilíbrios provocados pelas atuações 

descritas anteriormente. 

O mesmo processo decisório descrito para os leilões formais do Banco Central 

pauta também os leilões informais, também denominados go-around. Estes servem para 

sinalizar diariamente a taxa desejada de juros, tendo em vista que os leilões formais em geral 

só são realizados uma vez por semana. Os leilões informais, ao contrário dos formais que se 

processam mediante propostas enviadas por escrito, realizam-se por via telefônica apenas com 

os dealers.  

Esses leilões informais podem realizar operações definitivas ou operações 

compromissadas. Nas operações definitivas, o título incorpora-se à carteira da instituição 

compradora. Nas operações compromissadas, o Banco Central toma (ou empresta) recursos 

por um prazo definido — usualmente um dia (overnight) — vendendo (ou comprando) títulos 

com o compromisso de recomprá-los (ou revendê-los) em data combinada, a um determinado 

preço. O ajuste diário da liquidez é mais freqüentemente realizado pelo Banco Central através 

das operações compromissadas, que podem ser várias ao longo de um único dia. 
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4.  CONCEITUAÇÃO E CONTROLE DO RESULTADO FISCAL NO BRASIL 
“A budget deficit is like sin. To most of the public it is 
morally wrong, very difficult to avoid, but always easy 
to identify, and susceptible to considerable bias in 
measurement." Robert Eisner (1984). 

  
No capítulo anterior, pode-se constatar que a utilização do relacionamento entre 

Tesouro Nacional e Banco Central no Brasil como mecanismo de transmissão para pressões 

fiscais não equacionadas nada tem de original e as limitações na coordenação entre políticas 

fiscal e monetária são hoje certamente bem menores do que foram no passado.  

No entanto, a implementação de políticas que preservem a consistência 

macroeconômica, inclusive intertemporalmente, ainda exige avanços institucionais nessa área. 

Seja por questões de abrangência ou de metodologia de apuração dos déficits fiscais, seja 

devido a deficiências intertemporais do processo orçamentário ou por dificuldades introduzidas 

pela estrutura federativa, o fato é que o surgimento de déficits quase-fiscais tem dificultado a 

condução austera da política fiscal. As questões ainda não resolvidas no relacionamento entre 

Tesouro Nacional e Banco Central permeiam todos esses aspectos por constituírem um 

importante canal de transmissão dos déficits quase-fiscais. 

É claro que a pouca disciplina fiscal não está apenas atrelada a questões 

institucionais e metodológicas e nem se pretende esgotar neste trabalho a análise dos fatores 

que explicam a deterioração fiscal no período recente. Nas esferas em que possui maior 

controle, o Governo Central (Governo Federal e Banco Central) e as Empresas Estatais, o 

processo de privatização e a adoção de medidas austeras têm sido de grande valia, mas forças 

estruturais, como a rigidez orçamentária e as despesas incomprimíveis com pessoal e 

encargos sociais e benefícios previdenciários, dificultam o ajustamento. Contudo, mesmo entre 

essas forças, podem-se citar algumas que estão precisamente associadas à dificuldade de 

adotar políticas intertemporalmente consistentes. Esse é o caso dos desequilíbrios atuariais 

nos diversos regimes de previdência, em especial no setor público, que resultam da atribuição 

ou majoração de direitos, inclusive constitucionalmente, sem existência de prévia 

disponibilidade de recursos fiscais.  

O objetivo deste capítulo é analisar as especificidades na conceituação e 

planejamento do resultado fiscal ex-ante, apresentando, quando possível, sugestões para que 

se retire da contabilização do déficit e do orçamento a tendência de superestimação da 

capacidade de pagamento do governo a longo prazo. Na primeira seção, discutem-se a 

abrangência e a metodologia de cálculo do resultado fiscal. A segunda seção analisa as 

deficiências intertemporais do processo orçamentário, intimamente relacionadas com a 

assunção de dívidas não previstas no Orçamento, e seu impacto nas moedas de privatização e 

na dívida mobiliária. Por último, na terceira seção, a necessidade de separação entre políticas 

fiscal e monetária é colocada num contexto mais amplo que envolve Estados e Municípios e o 

seu financiamento por bancos estaduais e instituições oficiais de crédito.  
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4.1. Abrangência e metodologia de cálculo das Necessidades de 
Financiamento: a discrepância estatística entre o “acima da 
linha” e o “abaixo da linha” 

A despeito dos avanços no que se refere a questões metodológicas, subsistem 

aspectos relacionados à mensuração e aferição do déficit que poderiam explicar o fato de os 

resultados não estarem refletindo o ajustamento fiscal do setor público. Esses aspectos 

referem-se à eliminação de eventuais diferenças metodológicas entre as instituições 

responsáveis pela mensuração do déficit, bem como à compatibilização dos números obtidos 

pelos critérios “acima da linha” e “abaixo da linha”.  

A apuração do resultado “acima da linha” parte da execução orçamentária, isto é 

das receitas e despesas. As despesas são tradicionalmente registradas em três momentos: a 

emissão do empenho, isto é, o comprometimento da dotação orçamentária com determinado 

gasto, já identificados a especificação, o credor e o montante; a liquidação da despesa, que 

consiste no reconhecimento da dívida como líquida e certa, após a verificação das condições 

contratuais, dentre as quais a prestação do serviço ou a entrega do bem especificado; e o 

pagamento, quando o ordenador da despesa emite a ordem bancária a favor do credor.  

Dada a dificuldade de obter estatísticas consistentes “acima da linha”, a variação 

da dívida é utilizada pelo Banco Central como proxy do déficit e indica o fluxo líquido de novos 

financiamentos obtidos ao longo do período pelo setor público não financeiro junto a cada órgão 

ou instrumento financiador (autoridade monetária, bancos comerciais, demais instituições 

financeiras, dívida mobiliária e financiamentos externos). A contabilização é realizada tomando 

por base a diferença entre o estoque da dívida líquida interna e externa, ao início e ao final de 

cada período. O déficit “abaixo da linha” explica de que forma o déficit foi financiado e é 

calculado não com base no gasto em si, mas na variação líquida do estoque da dívida pública 

ou, em outras palavras, nas suas necessidades de financiamento. 

Déficit público é a diferença entre as despesas e receitas do setor público em um 

determinado período de tempo. Embora o conceito de déficit seja aparentemente bastante 

simples, sua mensuração e aferição apresenta grande complexidade. Tanto a metodologia das 

NFSP “acima da linha” como “abaixo da linha” apresentam as estatísticas de resultado fiscal 

em três conceitos: nominal, operacional e primário, cada qual com objetivos diferentes. 

Devido às elevadas taxas de inflação por muito tempo observadas na economia 

brasileira, as NFSP em que os valores nominais apresentados incorporavam a correção 

monetária e cambial ficaram conhecidas como NFSP sob conceito nominal. A contabilização 

integral do déficit, no conceito nominal, só se justifica quando o objetivo é avaliar o impacto 

inflacionário, tendo em vista que independentemente do destino das despesas, elas terão que 

ser financiadas. 

Quando o objetivo é avaliar o impacto da política fiscal, os aumentos nominais, 

que não correspondem a um aumento da dívida real, devem ser excluídos, pois, a menos que 
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haja uma mudança no nível sustentável da dívida, é razoável supor que esta será 

automaticamente renovada. Em contexto de aceleração inflacionária, os  indicadores nominais 

(corrigidos pela inflação de final de período) se elevam como proporção do produto (que é 

corrigido pela inflação média), independentemente de qualquer ação real no sentido dessa 

elevação. Conseqüentemente, a adoção das NFSP em seu conceito nominal vinha provocando 

consideráveis distorções, fazendo com que, devido ao elevado grau de indexação, 

particularmente nos anos de aceleração inflacionária, se superestimasse o desequilíbrio 

orçamentário do setor público. Assim, o conceito operacional expurga as correções monetárias 

e cambial do conceito nominal. 

O índice utilizado como medida da inflação corresponde ao IGP centrado, que é a 

média geométrica do IGP-DI do mês corrente e do mês seguinte.  

CM = p Dt + [(1 + i)0,5 - 1 ].[ Dt + 1 - Dt(1 + i)] 

                                       (1+i)0,5           

Onde: 

CM = fluxo de correção monetária 

Dt = saldo da dívida no mês t 

p = taxa de inflação 

i = proxy da taxa de juros nominal mensal incidente sobre a dívida 

Não obstante o déficit operacional deva representar o impacto da política do 

governo sobre as contas públicas, não constitui a melhor medida de iniciativa fiscal pelo fato de 

englobar as despesas com juros reais, que incidem sobre o estoque da dívida pública, a qual é 

predeterminada pelo tamanho dos déficits anteriores e pela taxa de juros praticada no passado. 

Assim, para mensurar as ações correntes do governo e, em especial, quando o objeto da 

análise é a sustentabilidade a longo prazo da política do governo, convém tomar como 

indicador o déficit público definido pelo critério de contas primárias, que exclui os juros reais.  

Da mesma forma que no cálculo que estima a correção monetária, ao calcular os 

juros sobre a dívida interna supõe-se que as variações da dívida que tem origem diversa da 

simples apropriação de juros se distribuem uniformemente durante o período: 

J = Dt+1 - Dt -  D  t+1 - D  t (1+i) 

                                (1+i) 0,5 

Onde: 

J = fluxo de juros nominais 

Dt = saldo da dívida no mês t 

i = proxy da taxa de juros nominal mensal incidente sobre a dívida. 

Em geral, tende-se a interpretar a relação entre os movimentos de taxas de juros e 

o déficit operacional como se os efeitos fossem instantâneos, como se o modelo em questão 

fosse atemporal. Contudo, a idéia de que uma queda da taxa de juros deveria reduzir 
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imediatamente o déficit operacional revela-se enganadora quando se observa que essa queda 

da taxa produz um efeito na margem mas não elimina o peso dos déficits anteriores, expressos 

sob a forma de pagamento de juros reais. Assim, mesmo que esteja acontecendo um 

ajustamento fiscal, refletido nas contas primárias, e mesmo que a taxa de juros esteja sendo 

reduzida, ainda é possível obter déficit operacional. Isto porque a taxa de juros cai enquanto a 

conta de juros continua subindo e, conseqüentemente também a dívida, ao menos por algum 

tempo. 

Saber quanto tempo uma redução da taxa de juros leva para reduzir a dívida é 

algo que depende de vários fatores, tais como: o prazo da dívida, a concentração do seu perfil, 

o estoque da dívida passada, a parcela desse estoque contratada com juros pré-fixados e o 

nível das taxas de juros no passado e atual. Este raciocínio é verdadeiro tanto para o conceito 

“abaixo da linha”, que por si só representa dívida, como para o “acima da linha”, que inclui entre 

as despesas o pagamento de amortização e juros da dívida.  

O déficit público, no conceito de NFSP, introduzido pelo FMI em 1983, é 

basicamente decorrente da execução dos orçamentos do Governo Central (Tesouro Nacional,  

Previdência Social e Banco Central), Governos estaduais e municipais e Empresas estatais, a 

nível federal, estadual e municipal, examinadas separadamente a seguir.  

4.1.1. NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO CENTRAL 

Iniciando a análise pelo segmento Governo Federal, constata-se que, no 

acumulado entre janeiro e junho de 1997, a diferença entre a apuração das Necessidades de 

Financiamento do Governo Central pelos métodos “acima da linha” e “abaixo da linha” atingia 

R$ 3.106 milhões ou 0,74% do PIB. Uma discrepância estatística dessa ordem impede que se 

tenha uma correta avaliação sobre o grau de ajuste em relação à meta de superávit primário de 

0,80% do PIB e quanto à suficiência das medidas até então adotadas para garantir que a meta 

fosse atingida. Nas contas da Secretaria de Política Econômica - SPE, o superávit primário 

acumulado era de 1,05% e nas do Banco Central de 0,31%. 

Numa das últimas avaliações da Secretaria de Orçamento Federal -SOF em 1997, 

a previsão de superávit primário do Governo Federal naquele mesmo ano era de 0,64% do PIB, 

sem a necessária exclusão de receitas e despesas financeiras do cálculo do primário. 

Considerando esse ajuste, que ainda que fosse realizado pela SOF deveria refletir-se nos 

cálculos da SPE e do Banco Central, o resultado previsto caía para 0,55% do PIB. O que mais 

surpreende é que não havia consistência entre os dados realizados e previstos nas contas da 

própria SPE. Ou seja, o realizado até junho indicava ajustamento (superávit de 1,05%), 

enquanto as previsões eram tão ou mais pessimistas que o resultado apurado pelo Banco 

Central. Sem “erros e omissões” e sem incorporar os ganhos do FEF, as previsões de 

resultado primário da SPE indicavam 0,1% do PIB. 
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Nas discussões quanto à origem da discrepância estatística, o Banco Central 

procurava argumentar que ela não era preocupante porque, realizado o ajuste por média móvel 

da série histórica das discrepâncias, tenderia a zero no longo prazo. Cabe observar, contudo, 

que seria bastante otimista supor que, ainda em 1997, a diferença iria reduzir-se a zero, ou 

seja, que no 2º semestre haveria uma diferença de semelhante magnitude e com sinal oposto.  

Os técnicos da SPE argumentavam, ainda, que diferentemente dos dados 

extraídos do SIAFI, os resultados do Banco Central estão sujeitos a revisões e, portanto, a 

diferença poderia ser corrigida ao longo do ano. Contudo, as previsões da SOF e da própria 

SPE estavam mais próximas dos resultados do Banco Central, o que sugeria que a origem das 

diferenças poderia estar nos dados da SPE. 

Assim, tendo em conta o fato de que em algum momento se poderia chegar à 

conclusão de que a meta não havia sido atingida, foram elencadas algumas das causas que 

poderiam explicar as diferenças entre as NFSP “abaixo da linha” e a execução financeira do 

Tesouro Nacional, que servia de base à apuração das NFSP “acima da linha”, basicamente 

relacionadas à abrangência e ao critério de apropriação das despesas. 

a) Contabilização de juros e correção monetária e cambial  

Uma evidência de que as diferenças na apropriação de juros e correção monetária 

entre a SPE e o Banco Central podem explicar a discrepância estatística refere-se ao fato de a 

mesma ter sido praticamente nula em 1995 (0,02% do PIB), período em que houve redução da 

inflação. Como os dois órgãos calculam os resultados fiscais por caminhos diferentes, qualquer 

diferença na contabilização das correções monetária e cambial e dos juros impacta a conta do 

primário. A SPE calcula, inicialmente, o resultado primário com base nas informações 

fornecidas pelos órgãos - Tesouro, Previdência e Fundos -, para depois agregar os juros reais 

e obter o resultado operacional e, em seguida, agregar a correção monetária e obter o 

resultado nominal. O Banco Central traça o caminho oposto partindo do resultado nominal com 

base nas informações fornecidas pelas instituições financeiras. A seguir, o Banco Central 

estima os demais resultados - operacional e primário - retirando a correção monetária, 

calculada pelo IGP-DI centrado, e os juros reais, calculados com base em uma estimativa de 

média de taxas de juros.  

Ocorre que a separação entre juros e correção monetária no SIAFI pode envolver 

discricionariedade pois o que alguns técnicos consideram juros outros consideram correção 

monetária. Como as dívidas, em geral, têm seus indexadores previstos em cada contrato (TR, 

IGP, etc.), o que os órgãos do Governo Central contabilizam como correção monetária nem 

sempre corresponde à variação do IGP-DI. Então, parte do que o Banco Central contabiliza 

como juros (TR + 6%), para a SPE pode estar aparecendo como correção monetária.  
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Uma das hipóteses que vem sendo investigada é a existência de diferenças entre 

a contabilização dos “esqueletos” 32 por parte do Tesouro e das empresas onde foram 

originados, como a Siderbrás, por exemplo. Neste caso, a divergência não se refere 

propriamente à separação entre juros e correção monetária; vai além e abrange os períodos, 

as taxas e a forma de acumulação das dívidas. Este é, aliás, um problema muito antigo e 

freqüente na contabilização de créditos securitizados e decorre da discricionariedade na 

negociação. 

Na outra ponta, o problema é o oposto. Embora a contabilização seja menos 

sujeita a discricionariedade, é também menos precisa porque os juros são calculados com base 

em uma taxa média que não necessariamente reflete os contratos. Esta é a razão pela qual 

órgãos como o IPEA preferem utilizar nas suas análises o resultado primário da SPE e o 

resultado nominal do Banco Central. Na ausência de outras fontes de distorção, os dados da 

SPE seriam os mais confiáveis para aferir o resultado primário por possuírem maior nível de 

desagregação. 

Se a diferença estiver nos cálculos do Banco Central, poderá ser atribuível, em 

grande parte, à contabilização da dívida externa. De fato, esta parece ser uma fonte de 

distorções se a variação no valor da dívida em moeda estrangeira é expressiva, em virtude de 

flutuação externa de paridade ou de desvalorização interna que alteram o correspondente em 

moeda nacional dos ativos externos.  

A diferença entre os valores apurados pela SPE e pelo Banco Central pode ser 

substancial porque os saldos da dívida externa são mantidos em dólares, sem correção 

monetária, e convertidos em moeda local pela taxa de câmbio média do mês. Se uma operação 

de vulto ocorrer no início ou no final do mês e a referida variação cambial for grande, haverá 

distorção na apuração do nominal “abaixo da linha”.  

Além disso, uma questão a ser averiguada é a dedução de correção monetária no 

resultado operacional. Aparentemente, o método do Banco Central só retira a correção cambial 

da dívida externa supondo que a variação do câmbio seja igual à da inflação, o que nem 

sempre é verdade. 

b) Abrangência I: O resultado operacional do Banco Central 

O resultado do Banco Central, até novembro de 1995 demonstrado no Patrimônio 

Líquido do balanço do Banco Central e dessa data até 1998 acumulado na conta “Resultado a 

Compensar” do ativo, reflete o movimento de todas as contas do ativo e do passivo da 

Instituição. A parte dessas contas que transita pelo Orçamento Geral da União, à conta do 

Ministério da Fazenda, inclui, por exemplo, algumas receitas próprias e despesas de pessoal e 

custeio, e não apresenta montante expressivo, sendo registrada nas NFSP do Governo Central 

pelo critério “acima da linha” numa rubrica à parte denominada “Resultado do Banco Central”.  

                                                           
32 Esqueletos são passivos contingentes ou dívidas não explicitadas ou não previstas no passado que se 
tornam candidatos a reconhecimento ou assunção por parte do Tesouro. 
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É importante não confundir esse resultado demonstrado nas NFSP “acima da 

linha” com aquele que consta do balanço do Banco Central e inclui também todas as contas do 

ativo e do passivo do Orçamento Operacional do Banco Central, o qual, aliás, não apresenta 

um caráter orçamentário stricto sensu, posto que é submetido ex-post ao Congresso. As 

demais implicações do resultado operacional serão tratadas no próximo capítulo. Por ora, basta 

considerar que, pelo fato de muitas das operações do Banco Central não transitarem pelo 

Orçamento no Brasil, o resultado do Banco Central também representa importante fator 

explicativo das diferenças entre os resultados fiscais planejados e observados, bem como da 

conhecida discrepância estatística na apuração das NFSP pelos critérios “acima da linha” e 

“abaixo da linha”.  

No cálculo das NFSP “abaixo da linha”, que consolida o Banco Central com o 

Governo Federal e a Previdência Social, os prejuízos do Banco Central afetam o resultado 

operacional do exercício, tendo em vista que na sua contabilização são consideradas as 

variações de estoques dos diversos ativos e passivos. 

A contabilização do resultado “acima da linha”, no entanto, assim como as suas 

previsões baseadas no Orçamento, concentram-se na apuração do resultado primário. É claro 

que, se há lucro a transferir, ele é captado nas contas do Tesouro e não há motivo para 

diferença na apuração. Mas se, ao contrário, há prejuízo e ele é incorporado como crédito do 

Banco Central junto ao Tesouro, então, o resultado do banco central embute um desequilíbrio 

fiscal que só é captado na apuração “abaixo da linha”, pois a apuração de déficit “acima da 

linha”, assim como as previsões, em geral assumem equilíbrio do Banco Central. Assim, a 

discrepância estatística dificulta também uma apreciação clara desse componente fiscal. 

A título de simplificação, suponha que, em todos os níveis de NFSP no Governo 

Central, só há déficits, aqui representados por valores positivos. Suponha ainda que o cálculo 

dos montantes de juros e correção monetária “acima da linha” e “abaixo da linha” não 

apresentam qualquer diferença nos dois métodos de apuração. O déficit operacional do Banco 

Central é de 20 e é captado no resultado nominal “abaixo da linha”. “Acima da linha”, não há 

preocupação em considerá-lo, tendo em vista que o enfoque é dado ao resultado primário. 

Como os dois métodos tem início em pontos de partida diferentes, isto é, o “acima 

da linha” parte do primário para depois somar juros e correção monetária e chegar ao nominal, 

enquanto que o “abaixo da linha” parte do nominal e deduz correção monetária e juros para 

chegar ao primário, a diferença só é explicitada quando se comparam os dois primários. Para 

efeito apenas ilustrativo, observe abaixo a lógica do exemplo hipotético na tabela 9. 
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TABELA 9
Exemplo hipotético da origem da discrepância estatística

NFSP Acima da linha (SPE/STN) Abaixo da linha (BC)
Primário 50 70
    (+ ou -) juros   20 20
Operacional 70 90
    (+ ou -)  c.m. 10 10
Nominal 80 100

  

Usualmente, contudo, o resultado nominal e a correção monetária são informados 

pelo Banco Central, sendo a diferença entre os primários “acima da linha” e “abaixo da linha” 

apresentada como discrepância estatística, como se observa abaixo.  

TABELA 10
Exemplo hipotético da origem da discrepância estatística (II)

NFSP Acima da linha (SPE/STN) Abaixo da linha (BC)
Primário 50 70
Discrepância estatística 20 -
    (+ ou -) juros   20 20
Operacional 90 90
    (+ ou -)  c.m. 10 10
Nominal 100 100

  

Em suma, independentemente de como se dá a apresentação, na ausência de 

outras variações, é o resultado do Banco Central que explica a discrepância estatística. 

c) Abrangência II: receitas e despesas que não transitam pelo Tesouro  

Além de não incluírem o resultado do Banco Central e a Previdência Social, esta 

última administrada pelo INSS, as contas do Tesouro Nacional também não incluíam, até 1998, 

várias receitas e despesas de órgãos integrantes do Orçamento Geral da União que não 

transitavam no Tesouro. Esse era o caso, por exemplo, do salário-educação e das receitas 

diretamente arrecadadas por órgãos da administração direta, como tarifas, contribuições, taxas 

e adicionais vinculados a fundos e programas.  

A contabilização “acima da linha” dependia de que a SPE fizesse a correta 

identificação do que deveria ser considerado no cálculo do primário, em especial no caso das 

despesas que não transitam pelo Tesouro. Recursos emprestados pelos fundos ao setor 

privado, por exemplo, embora registrados pelo Tesouro como gasto na execução financeira, 

não poderiam ser considerados como despesa pelo critério das NFSP, por constituírem ativos 

financeiros da União. Até 1998, a SPE procurava eliminar duplas contagens entre órgãos do 

Governo Central, expurgando adiantamentos, contas a receber e empréstimos de longo prazo 

realizados fora do sistema financeiro, mas alegava que tinha alguma dificuldade de extrair 

dados do SIAFI, ainda sob um formato não gerencial e sujeitos a grandes variações 

provenientes de estornos. 
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Por outro lado, o Banco Central não tinha conhecimento de financiamentos não 

bancários porque sua fonte de dados se restringe às instituições financeiras. Assim, a 

separação de receitas e despesas que deveriam constar “abaixo da linha” e a existência de 

financiamentos não bancários também eram importantes fontes de distorção entre os dados da 

SPE e do Banco Central.  

A partir de 1998, ocorreram várias mudanças na metodologia de cálculo do 

resultado primário "acima da linha" que passou a incluir, além das transações da STN, aquelas 

realizadas pelos demais órgãos do Governo Federal. As despesas passaram a ser apuradas 

com base na emissão de ordens bancárias contra a Conta Única. A arrecadação própria das 

unidades gestoras passou a ser também recolhida à Conta Única e apropriada com base nas 

informações do SIAFI, mantendo-se como limite de saque à disposição da unidade 

arrecadadora. No cômputo das receitas que compõem o resultado primário, parte-se do 

somatório geral dos DARFs recolhidos pela rede bancária arrecadadora e das receitas próprias 

de órgãos e fundos, sendo excluídas as receitas próprias decorrentes de remuneração de 

aplicações financeiras e saldos do exercício anterior, estes últimos incorporados novamente 

como receita no orçamento do exercício seguinte.  

A partir de 1999, foram incorporados, ainda, a arrecadação própria e os benefícios 

pagos pelo INSS, que passaram a transitar pela Conta Única. Assim, as entradas e saídas de 

recursos da Conta Única permitem, a partir de então, conhecer o valor da despesa efetiva de 

todos os órgãos da administração pública federal, inclusive fundos, autarquias e fundações, 

discriminada por categoria de gasto. 

d) Critério de apropriação: caixa, competência ou liberação 

Dos dois critérios da contabilidade pública para apuração das NFSP - por caixa e 

por competência - pode-se dizer que ambos apresentam vantagens e desvantagens. No critério 

de caixa, as receitas são apropriadas na sua entrada e as despesas no momento da efetivação 

do gasto. Quando é adotado o critério de competência, as receitas e despesas precisam ser 

apropriadas na ocorrência do fato gerador, o que além de impossibilitar a verificação do 

impacto monetário da atuação do governo durante o exercício corrente, inviabiliza o 

acompanhamento mensal do resultado fiscal, que só se torna possível após o fechamento do 

exercício.  

O critério de caixa não apresenta essas limitações mas também não possui a 

grande vantagem do critério de competência, que se refere ao acompanhamento de gastos 

intertemporais. Como se verá na próxima seção, esses gastos costumam ser um foco de 

descontrole do déficit público, devendo merecer especial atenção. Contudo, de acordo com o 

manual de estatísticas fiscais do IMF (1986), como os governos não conhecem todas as 

obrigações a pagar e haveres a receber no futuro, o alcance dessa vantagem do registro das 

despesas por competência também é limitado.  
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No Brasil, o critério de caixa sempre foi utilizado na apuração das NFSP “abaixo 

da linha” pelo Banco Central. Já a SPE realizava um ajuste caixa/competência pois partia do 

resultado do Tesouro. Este, aliás, não seguia, até 1998, nem o critério de caixa nem o critério 

de competência, mas o de liberação.  

Com relação às receitas, a STN registrava o recolhimento bruto, que correspondia 

ao repasse da arrecadação à Conta Única do Tesouro, enquanto a Receita Federal 

considerava também os DARFs que permanecem na rede bancária nos últimos dias úteis do 

mês e só ingressam na Conta Única no primeiro dia útil do mês seguinte. Como as receitas 

utilizadas pela SPE não eram as que apareciam no resultado do Tesouro mas sim as da 

Receita Federal, eventuais diferenças de conceitos entre o "acima da linha" e o “abaixo da 

linha” poderiam ser observadas apenas nas despesas. 

O resultado do Tesouro baseava-se no conceito de liberação, isto é, registrava as 

despesas no momento em que colocava os recursos à disposição de cada unidade gestora. 

Como, na prática, os gastos não ocorriam necessariamente naquele momento, gerava-se uma 

diferença em relação à apuração das NFSP pelo critério de caixa. Os fundos públicos, como 

por exemplo o Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT, mantinham disponibilidades, o que 

fazia com que seus gastos ocorressem em momento diferente ao da liberação pelo Tesouro.  

Assim, à exceção dos juros da dívida pública mobiliária federal interna, 

contabilizados por competência após o cálculo ter sido objeto de acordo entre os técnicos do 

Tesouro e do Banco Central, o critério utilizado no “acima da linha” estava sujeito a várias 

falhas. A principal dificuldade dizia respeito à defasagem de tempo entre as liberações de 

recursos pela STN às unidades gestoras e a efetivação do gasto. Este fato ficava mais evidente 

quando parcela expressiva das liberações era efetuada nos últimos dias do mês, ocorrendo a 

utilização efetiva dos recursos apenas no início mês seguinte. Assim, constatou-se que a 

diferença entre os valores que apareciam no SIAFI e no SISBACEN era atribuível ao float de D 

para D + 1, que podia apresentar diferenças significativas de um mês para outro.  

Embora não parecesse razoável supor que o resultado das projeções por média 

móvel iria verificar-se em 1997, havia uma hipótese plausível para explicar porque a média era 

zero no longo prazo: como a questão era temporal, eventuais diferenças nos registros 

tenderiam a compensar-se ao longo do tempo. O valor acumulado da discrepância estatística 

entre o "acima da linha" e o "abaixo da linha" já havia passado do valor negativo de R$ 1,8 

bilhão, em 1996, para R$ 3,0 bilhões em 1997. Esse fato é surpreendente tendo em vista que, 

diferentemente da SPE que capta os fluxos de necessidades de financiamento, o Banco 

Central calcula os resultados em termos de saldos de endividamento e depois converte as 

informações para fluxos por diferença dos saldos passados. Assim, eventuais diferenças do 

passado tenderiam, em princípio, a ser perpetuadas pelo ajuste entre estoques e fluxos; se isso 

não ocorre, é porque as diferenças de float são realmente expressivas. 

Uma outra comprovação de que as diferenças de float não são desprezíveis 

ocorre na comparação entre o resultado fiscal "acima da linha" na metodologia oficial da SPE e 
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nas estimativas da SOF. Essa diferença já era expressiva quando a SPE partia do conceito de 

liberação do Tesouro e continuou sendo após a transição para o pagamento efetivo. Há fortes 

razões para supor, inclusive, que essa diferença tenha aumentado pois, como a SOF utiliza o 

critério do empenho liquidado para contabilizar as despesas, a mudança de metodologia deve 

ter afastado as contas da SPE ainda mais das da SOF, ao mesmo tempo que as aproximou 

das do Banco Central. 

4.1.2. NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS 

As Necessidades de Financiamento das Empresas Estatais obtidas pelo método 

“acima da linha”, que explica de que forma o déficit foi gerado, são calculadas pela Secretaria 

de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - Sest com base nas informações do 

Programa de Dispêndios Globais - PDG. As informações são prestadas diretamente pelas 

empresas, com posição do último dia do mês, até vinte dias após o seu término. As 

Necessidades de Financiamento das Empresas Estatais obtidas pelo método “abaixo da linha” 

são calculadas, a exemplo das Necessidades de Financiamento do Governo Central, pelo 

Banco Central, partindo da variação da dívida líquida.  

a) Abrangência e nível de agregação: o universo Sest 

Para evitar dupla contagem, são excluídas do universo da Sest as empresas que 

constam do Orçamento Fiscal e que, portanto, recebem recursos do Tesouro. O universo de 

empresas contemplado pela Sest refere-se apenas às empresas estatais federais que possuem 

PDG, enquanto o critério do Banco Central inclui as empresas estatais dos três níveis de 

governo (federal, estadual e municipal) sem discriminar as empresas do universo da Sest. Ao 

contrário do Banco Central, os sinais positivos indicam superávit e os negativos déficit. 

Assim, da inexistência de uniformidade entre os universos de empresas 

considerados pelas duas instituições e das diferenças entre os níveis de agregação decorrem 

pelo menos três problemas.  

O primeiro problema refere-se à possibilidade de dupla contagem nos dados do 

Banco Central, qual seja: as empresas que constam do Orçamento Fiscal podem estar sendo 

consideradas tanto na apuração das NFSP do Governo Federal como das Empresas Estatais. 

Embora tenha sido encaminhado comunicado a todas as instituições financeiras contendo a 

relação das empresas estatais federais e a definição de quais empresas estaduais e municipais 

deveriam ser consideradas para efeito de remessa dos dados sobre a variação do nível de 

endividamento líquido estatal, aparentemente, não há garantias de que as instituições 

financeiras seguirão com esmero a lista apresentada. Este fato já foi constatado pela inclusão 

indevida de empresas já privatizadas em outras ocasiões. Por outro lado, já que não é possível 

obter as informações desagregadamente, pois as instituições alegam que seriam elevados os 

custos de uma mudança na rotina operacional para apresentação dos dados por empresa, o 

Banco Central realiza uma pesquisa por amostragem nos dados. Esta solução, contudo, 
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também parece ser parcial pois não evita que novos problemas da mesma natureza voltem a 

ocorrer no futuro.  

Um segundo problema diz respeito ao fato de que os dados das estatais estaduais 

e municipais, sobre os quais a Sest não possui informação, continuam sendo obtidos pelo 

Banco Central por diferença no que tange à dívida externa, já que não há discriminação nos 

níveis federal/estadual/municipal como na dívida interna. Esta parece ser uma importante fonte 

de distorções, em especial, se considerarmos que é na dívida externa que se encontram as 

maiores discrepâncias entre os dados de balanço do IBGE e os do Banco Central (cerca de 

R$12 bilhões em 1994 e R$ 17 bilhões em 1995, ou seja, 80% a 85% da diferença total entre 

os dados apresentados por essas duas instituições, após realizados alguns ajustes pela SPE 

para eliminar dupla contagem).  

Por último, a diferença entre universos e níveis de agregação não só é uma das 

responsáveis pelas discrepâncias entre os números da Sest e do Banco Central como impede 

que sejam efetuadas comparações para eliminação destas e de outras diferenças que possam 

existir. 

b) Critério de apropriação: estoques ou fluxos e caixa ou competência  

No caso das Empresas Estatais, as informações são apresentadas pelas 

instituições financeiras ao Banco Central e pelas empresas à Sest em termos de saldos e cada 

qual converte as informações para fluxos por diferença dos saldos passados. Assim, eventuais 

diferenças do passado tendem a ser perpetuadas pelo ajuste entre estoques e fluxos. 

Identificadas as diferenças, subsiste ainda o problema de ajustar a série passada.33  

Segundo a Sest, as receitas e despesas são apuradas pelo conceito de 

competência e a agregação do float faz com que o resultado seja transformado em financeiro. 

Como o saldo final é definido pelo critério de competência, os eventuais registros contábeis não 

efetuados sob esse critério, como por exemplo o float, devem ser corrigidos para garantir a 

homogeneidade da apuração. Esse ajuste é realizado pela Sest  adicionando a variação de 

contas a pagar vincendas, adiantamentos concedidos e outras obrigações, e subtraindo a 

variação de contas a receber vincendas, adiantamentos recuperados e outras obrigações.  

Outro problema apontado pela Sest diz respeito ao fato de que os ajustes do 

regime de caixa para o regime de competência referente às receitas e despesas de juros são 

registrados “abaixo da linha”. A alternativa de contabilização de quaisquer itens “acima da 

linha” ou  “abaixo da linha”, como se verá a seguir, por si só constitui fonte de distorções. 

c) Exclusão do “acima da linha” de itens do “abaixo da linha” 

A metodologia de cálculo das NFSP determina que os itens que constam do 

método “acima da linha” não podem estar presentes no “abaixo da linha”. Assim, o resultado 

                                                           
33 Isto é particularmente verdadeiro no caso de se excluir Itaipu da série, em virtude da opinião de que a 
empresa não deve ser considerada estatal.  
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primário “acima da linha” exclui alguns itens, em geral relativos à variação dos níveis de 

endividamento. Do grupo de receitas exclui as receitas decorrentes de aplicações financeiras e 

as receitas de operações crédito, pois trata-se de financiamento da dívida. Do grupo de 

despesas exclui o  pagamento de juros que consta das despesas correntes e as amortizações. 

Neste aspecto, são observados alguns problemas. Aparentemente, os 

financiamentos não bancários são uma importante fonte de distorção entre os dados da Sest e 

do Banco Central. No caso de adiantamentos, contas a receber e empréstimos de longo prazo 

fora do sistema financeiro, entre empresas estatais federais e clientes ou entre estatais 

federais, a Sest elimina a dupla contagem expurgando os valores do “acima da linha”. O Banco 

Central não procede dessa forma porque sua fonte de dados se restringe às instituições 

financeiras, razão pela qual não tem conhecimento de financiamentos não bancários. Assim, 

não obstante as críticas apresentadas à metodologia da Sest e a possibilidade das empresas 

prestarem informações falsas, a fonte de dados da Sest possui maior nível de desagregação, o 

que confere maior credibilidade às apurações, ao menos no estágio atual. 

Para captar a variação de financiamentos não bancários de estatais estaduais e 

municipais, contudo, os métodos de ambos são falhos. No caso do Banco Central, pela mesma 

razão já apontada para estatais federais e, no caso da Sest, porque novamente escapa ao 

universo considerado.  

d) Contabilização de juros e correção monetária 

As empresas fornecem informações à Sest em termos nominais  e a Sest 

apresenta nas Necessidades de Financiamento Líquido - NEFIL apenas os resultados 

operacional e primário. A metodologia utilizada até 1995 separava a parte real da correção 

monetária dos juros de curto prazo e longo prazo, “estimando” uma correção monetária de 

acordo com o indexador previsto em cada contrato (TR, IGP, etc.). A partir de 1996, com a 

queda da inflação, a metodologia foi alterada e passou-se a considerar que todo o juro é real, 

sendo a correção monetária retirada depois da obtenção do valor de juros. No caso de dívida 

pré fixada, não havia, no entendimento da Sest, correção monetária a excluir.  

Há, assim, várias distorções que dificultam o entendimento dos números 

apresentados e, ao mesmo tempo, os afastam dos obtidos pelo método do Banco Central. Na 

metodologia do Banco Central, o resultado operacional é obtido a partir do nominal, retirando-

se a correção monetária, calculada pelo IGP-DI centrado. O deflator utilizado pelo Banco 

Central, portanto, independe do contrato e de qualquer discricionariedade das estimativas.  

Além disso, segundo a Sest, as receitas e despesas do “acima da linha” e a 

captação de recursos das operações de crédito inclui a correção monetária e cambial, 

enquanto a amortização da dívida exclui. Há, ainda, superestimação pela Sest no caso dos 

juros reais de contratos pré fixados, pois a correção monetária não é excluída. Neste caso, o 

argumento de que a inflação não deve ser considerada não procede pois ainda há inflação, 

mesmo que baixa, e, para efeito de apreciação de uma série histórica, a metodologia deve ser 
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única. Também pode haver subestimação no caso dos juros projetados no Orçamento em 

função do tratamento dado à correção monetária.  

Por outro lado, o método do Banco Central também não está isento de críticas. 

Primeiro, porque só retira a correção cambial da dívida externa supondo que a variação do 

câmbio seja igual à da inflação, o que nem sempre é verdade. Segundo, porque as taxas de 

juros utilizadas em cada rubrica, além de constituírem uma estimativa, não são atualizadas com 

a freqüência necessária.  

Dos fatos apresentados decorre que, se a variação no valor da dívida em moeda 

estrangeira é expressiva, em virtude de flutuação externa de paridade ou de desvalorização 

interna que alteram o correspondente em moeda nacional dos ativos externos, a diferença 

entre os valores apurados pela Sest e pelo Banco Central pode ser substancial. Assim, o 

tratamento dado às correções monetária e cambial também deve, em parte, estar explicando 

as diferenças no caso da dívida externa.    

e) Receitas de privatização 

Por sugestão do FMI, as receitas de caráter temporário, como alienações de bens, 

receitas de vendas de imóveis em geral e de ativos no âmbito do processo de privatização 

devem ser excluídas dos resultados obtidos para evitar que a ilusão de ter melhorado a 

situação financeira do setor público dê origem a um “efeito riqueza” que estimularia o governo a 

despoupar para financiar consumo. Outro argumento do FMI refere-se ao fato de que a 

privatização é vista tão somente como uma alteração na liquidez do governo: ele adquiriu 

moeda mas já não dispõe do ativo. Assim, se tiver obtido o valor de mercado do ativo, o 

governo não estará em melhor nem em pior situação que antes da venda. 

Esses argumentos têm sua validade reduzida quando se considera que diversas 

despesas não são permanentes, como investimentos por exemplo, e nem por isso deixam de 

ser incluídas nas contas públicas. Para permitir uma adequação aos critérios do FMI sem 

desconsiderar os efeitos da privatização, alguns países como a Argentina, por exemplo, 

divulgam o resultado das NFSP excluindo e incluindo a privatização. 

A metodologia adotada no Brasil34 inclui no cálculo de DLSP tanto as receitas de 

privatização como os valores correspondentes às dívidas utilizadas na compra de empresas, 

que são transferidas do setor público para o setor privado. Na apuração das NFSP, entretanto, 

o Banco Central exclui apenas o resultado da venda da empresa. Os valores correspondentes 

às dívidas utilizadas na compra de empresas, que são transferidas do setor público para o 

setor privado, deveriam contribuir, face à metodologia adotada, para a redução do déficit. 

Esses valores, apurados às datas da liquidação financeira dos leilões de privatização, são 

informados pelo Sistema Financeiro ao Banco Central que então os subtrai dos fluxos dos 

resultados nominal, operacional e primário. Contudo, em diversas ocasiões, foram identificados 

problemas no fornecimento de informações pelas instituições financeiras.  
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A Sest não exclui as receitas de privatização propriamente ditas nem do “acima da 

linha” nem do “abaixo da linha” porque as empresas não  destacam essa informação em 

rubricas como, por exemplo, variação de disponibilidades.  

4.1.3. NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS 

A metodologia de apuração das NFSP dos Estados e Municípios, presentemente 

utilizada para avaliar o desempenho fiscal do setor público estadual, contempla as 

administrações direta e indireta, exclusive as empresas estatais estaduais. Os Estados e 

Municípios elaboram seus balanços de acordo com a Lei 4.320/64 e utilizam o Plano de Contas 

constante daquela Lei.  

Na NFSP dos Estados e Municípios “acima da linha”, as informações são obtidas 

através da execução orçamentária das entidades que geraram o déficit e enviadas pelas 

Secretarias Estaduais de Fazenda ao Tesouro Nacional. É de cálculo difícil pois, para que não 

haja dupla contagem, é preciso obter e consolidar em tempo hábil os balanços de todos os 

Estados e Municípios. Essa tarefa exige contatos freqüentes dos técnicos com os Estados, pois 

a classificação contábil não segue um padrão único. Para garantir a homogeneidade da 

apuração, há que efetuar correções que sempre representam estimativas. 

A exemplo das Empresas Estatais, para obter o valor final das NFSP dos Estados 

e Municípios “acima da linha” devem ser realizadas algumas deduções em relação aos valores 

apresentados nos orçamentos. Os itens que constam no “acima da linha”  não podem estar 

presentes no “abaixo da linha”. Por explicar de que forma o déficit  foi gerado, o “acima da 

linha” não inclui os itens relativos à variação dos níveis de endividamento, tais como 

amortizações de capital, receitas de operações de crédito, empréstimos e financiamentos, 

aquisição de títulos públicos e pagamento de juros. Do grupo de receitas devem ser excluídas 

as receitas de caráter temporário, como alienações de bens, receitas de vendas de imóveis em 

geral e de ativos no âmbito do processo de privatização. 

Além disso, alguns itens da despesa são destacados ou somados para permitir 

melhor visualização do resultado. Embora a despesa com pessoal seja componente da 

despesa com custeio, esta deve se destacada porque representa o principal componente de 

todo o dispêndio. Os encargos sociais (rubrica Transferência a Pessoal) são somados à 

despesa de pessoal formando um único título: Pessoal e Encargos Sociais. O item 

transferência é deslocado do grupo Despesas, ganhando destaque, para subtrair a receita 

total, resultando na Receita Líquida. 

Como no cálculo da NFSP dos Estados e Municípios “acima da linha”, a despesa é 

calculada pelo critério de competência, é necessário realizar ajustes pois na execução 

financeira, a receita e a despesa são calculadas pelo regime de caixa. Contudo, pode-se dizer 

que o déficit sempre se situa em algum ponto entre as medidas totalmente de caixa e 

                                                                                                                                                                          
34 Segundo informações do Departamento Econômico - DEPEC, do Banco Central. 
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totalmente de competência. 

Uma outra dificuldade refere-se à alimentação do banco de dados do Tesouro com 

estatísticas atualizadas. Como legalmente os Estados não possuem nenhuma obrigatoriedade 

de enviar as informações, somente o fazem no âmbito dos acordos de renegociação das 

dívidas e, mesmo assim, apenas porque essa cláusula foi incluída nos contratos. Quanto aos 

Municípios, além da não exigência de envio de informações, o seu grande número (superior a 

5.000) praticamente inviabiliza estatísticas precisas e homogêneas. A melhor aproximação 

trabalha com os grandes Municípios capitais. 

Pelo conceito “abaixo da linha”, as NFSP dos Estados e Municípios são calculadas 

pelo Banco Central e apresentam as mesmas dificuldades metodológicas já mencionadas no 

caso do Governo Central e das Empresas Estatais. Além da discrepância gerada pela diferença 

entre os critérios de caixa e competência, há também a dificuldade de captar operações que 

não passam pelo setor bancário, como contratos realizados diretamente com fornecedores, por 

exemplo, ou despesas não pagas, como despesas de pessoal atrasadas, ou ainda operações 

que não transitam pelos Tesouros Estaduais, como fundos por exemplo. Somem-se a estas a 

dificuldade de contabilizar juros e correção monetária sem distorções das estimativas, 

principalmente no que se refere à dívida externa, e de excluir as receitas de privatização no 

momento adequado. 

Dos três níveis em que são apuradas as NFSP, este é, sem dúvida, o mais 

precário. Contudo, continuar trabalhando para uma aproximação do resultado verdadeiro 

sempre contribui para melhorar a qualidade das estatísticas fiscais e, no caso da federação 

brasileira, é mesmo imprescindível para estimar o impacto da ação fiscal do governo. 

4.2. Deficiências intertemporais do processo orçamentário: um 
caminho para déficits quase-fiscais35 

Na Nota para a Imprensa do Banco Central, de 25/11/96, introduziu-se o conceito 

de dívida fiscal líquida, definido como sendo a dívida líquida do setor público deduzida dos 

ajustes patrimoniais, os quais são representados pela incorporação de dívidas contraídas no 

passado e por ajustes metodológicos. A justificativa básica refere-se ao fato de que o 

crescimento da dívida líquida do setor público não estaria propriamente relacionado a um 

desajuste fiscal do governo neste período, mas sim ao reconhecimento e absorção de déficits 

quase-fiscais do passado. Deste modo, o déficit do setor público em 1996 seria melhor 

representado pela variação da dívida fiscal líquida. A diferença entre a dívida líquida total e a 

dívida fiscal líquida neste ano atinge 1,9% do PIB até setembro de 1997, o que significa que o 

déficit acumulado no ano até setembro seria de 2% do PIB e não de 3,9%. 

                                                           
35 Esta seção constitui uma versão modificada da Nota Técnica MPO/ASSEC intitulada “Análise das 
deficiências intertemporais do conceito de déficit e do processo orçamentário”, de dezembro de 1996. 
Alguns dados foram atualizados, principalmente com base nas informações contidas no Plano de 
Estabilização Fiscal, de 28 de outubro de 1998, mas as conclusões permanecem as mesmas.  
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Embora reconhecendo que essas dívidas de fato se referem ao passado e que 

devem ser retiradas da contabilização de hoje para que se obtenha uma estimativa melhor da 

situação fiscal do governo, fica evidente que a necessidade de um ajuste deste tipo indica que 

ainda há problemas no conceito de déficit e, portanto, no controle do gasto público. Indica, 

especialmente, que em algum momento se permitiu a geração de dívidas não explicitadas ou 

não previstas, e talvez até não autorizadas.  

Assim, a decisão de introduzir formalmente um ajuste patrimonial acrescenta ainda 

pelo menos três preocupações. A primeira refere-se à integridade da série histórica que deveria 

ser reconstituída por questões metodológicas, para permitir uma análise dos dados ao longo do 

tempo. A segunda diz respeito ao fato de que a dívida, com ou sem ajuste, existe e deverá ser 

paga no futuro. A mais grave preocupação, contudo, recoloca a possibilidade de oficializar 

“janelas” no orçamento pois a inclusão ou exclusão de dívidas do ajuste patrimonial, além de 

não possuir em princípio ainda critérios muito definidos, é realizada a posteriori, sem 

consonância com o orçamento e , portanto, extrapolando as tentativas de planejar os gastos 

fiscais.  

Uma das principais conseqüências da ausência de um tratamento intertemporal do 

conceito de déficit é o surgimento das moedas de privatização. As moedas de privatização 

internas ou são créditos securitizados, ou títulos que foram adquiridos de maneira compulsória. 

A securitização decorre da renegociação de uma dívida vencida ou vincenda, em que o credor 

original ou é a própria União ou foi por ela avalizado. Pode tratar-se também de empresas 

liquidadas cujos direitos e obrigações foram assumidos pela União de acordo com a Lei 

8.029/9036.  

O objetivo da securitização é o ajuste do pagamento das obrigações do Tesouro 

Nacional a sua capacidade de financiamento. As condições obtidas pelo Tesouro Nacional na 

negociação de tais dívidas decorrem, em grande medida, da promessa de utilização no 

processo de privatização dos títulos recebidos em pagamento, o que explica a existência de 

taxas e prazos tão diferenciados. 

Conforme se observa na tabela 11, a securitização de dívidas apresentou 

aumento expressivo após o Plano Real, fruto da decisão do governo de regularizar dívidas 

vencidas e de privatizar ou liquidar empresas, processo este que fez aflorar um conjunto de 

dívidas até então não reconhecidas. A explicitação de dívidas passadas, portanto, coincide 

com a elevação observada na Dívida Líquida do Setor Público, descrita no capítulo anterior, 

constituindo importante fator explicativo. 

Ressalte-se ainda que a tabela 11 apresenta o estoque das moedas de 

privatização em mercado apenas. Exclui, portanto, os títulos originados nesse período que já 

foram utilizados no processo de privatização. Exclui, ainda, as dívidas em processo de 

securitização, cujo valor estimado atinge R$ 15,2 bilhões em 1999, R$ 6,8 bilhões em 2000 e 

                                                           
36 Para uma descrição das moedas de privatização, ver Andima (1995) e Kliass (1994). 



 

 

 

80

R$ 1,3 bilhões em 200137. Desse valor, apenas o Fundo de Compensação de Variações 

Salariais - FCVS é responsável por R$ 3,4 bilhões a serem emitidos.  

O crescimento da assunção de novas dívidas nos últimos dois anos 

aparentemente decorre do fato de que, da mesma forma que os agentes privados, o governo 

também sofre limitações orçamentárias intertemporais que fazem com que o conceito de 

resultado fiscal adotado represente um indicador muito otimista da sua capacidade de 

pagamento a longo prazo, pois não incorpora os custos futuros esperados das obrigações que 

o governo assumiu. A seguir são relacionados alguns dos fatores que podem alterar 

significativamente o resultado fiscal inter-períodos38. Sua análise indica que devem ser 

buscadas soluções para que o Orçamento se torne mais realista.  

a) Empréstimos líquidos ou despesa do governo ?: o caso do FCVS  

Uma parte significativa dos empréstimos do governo ao setor privado é composta 

por programas de crédito que têm por objetivo a implementação de políticas. Esses setores, 

considerados preferenciais, não teriam acesso de outra forma aos mercados financeiros ou 

pagariam taxas mais elevadas.  

O caráter de subsídio dos empréstimos e a probabilidade, superior à de mercado, 

de que alguns deles jamais sejam pagos faz com que ao menos parte desse valor devesse ser 

classificada como despesa do governo e, portanto, “acima da linha”. Contudo, as NFSP, no 

conceito primário, incluem como despesa apenas os subsídios creditícios explícitos referentes 

à equalização de taxas de juros, além da despesa líquida com a compra de produtos para fins 

de regularização de estoques no mercado (AGFs).  

Assim, embora as operações oficiais de crédito incluam também o subsídio 

implícito na concessão de empréstimos a taxas diferenciadas das de captação do Tesouro no 

mercado, a contabilização é realizada “abaixo da linha”, como dívida a ser recebida pelo 

governo. Mais tarde, se essa previsão não se confirma - como é razoável supor - o governo 

passará a ter que assumir novas dívidas no futuro.  

Outro bom exemplo é a assunção da dívida do FCVS, cujas estimativas 

preliminares indicam que deverá atingir R$ 7,0 bilhões, sendo R$ 3,6 bilhões já emitidos e R$ 

3,4 bilhões por emitir. Invocando razões de política social, o governo concedeu sucessivos e 

cumulativos subsídios habitacionais que de um lado reduziram as obrigações dos mutuários do 

Sistema Financeiro de Habitação e, de outro, imputaram ao FCVS o custeio desses benefícios. 

Embora haja dificuldades envolvidas numa mudança de critério, seria conveniente 

tentar separar os elementos de empréstimo puro e de doação. Ainda que uma “análise de 

crédito” seja sempre uma estimativa, é preferível reconhecer antecipadamente e explicitar tanto 

                                                           
37 Esse valor, estimado no Plano de Estabilização Fiscal, de 28 de outubro de 1998, já considera uma 
redução de cerca de 15% decorrente de apuração de irregularidades através de auditoria. 
38 Para uma análise das limitações dos conceitos de déficit comumente utilizados, ver Blejer & Cheasty 
(1990). 
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quanto possível o caráter de subsídio dos empréstimos. Segundo, como essas operações 

ultrapassam o ano orçamentário em que são concedidas, deveria se buscar um pró-rateamento  

que fosse incorporado a um “orçamento plurianual”, que conteria, além das metas e intenções 

do Plano Plurianual, estimativas de gastos futuros já contraídos. Essa peça intertemporal 

deveria ser objeto de acompanhamento.       

b) Garantias e dívidas assumidas por força de lei 

O apoio do governo proporciona a fornecedores, credores e clientes das empresas 

a segurança de continuar operando ou de que, caso sua operação seja suspensa, as dívidas 

serão pagas. Note-se, assim, que as dívidas em processo de securitização apresentadas na 

tabela 12 não refletem o potencial de assunção de dívidas pelo Governo Federal. Em 1995, os 

avais concedidos no exterior pelo governo federal perfizeram R$ 15,648 bilhões39. Em 1996 e 

nos próximos anos, esse valor deverá crescer em virtude da contratação de empréstimos junto 

a organismos internacionais para os Programas de Reforma dos Estados. 

TABELA 12
Avais externos concedidos pelo Tesouro Nacional

(posição em 1995)

em R$ milhões
Principais devedores Avais 

Estatais Federais (STN) 4.784
Projeto MYDFA (Bacen) 4.704
Governos Estaduais(STN) 4.315
Estatais Estaduais(STN) 1.082
New Money Bonds 585
Empresas Privadas(STN) 95
Governos Municipais(STN) 83
Total 15.647
Fonte: Balanço Geral da União, 1995  

Além disso, como o Governo Federal com freqüência assume dívidas de governos 

estaduais, estatais e fundos, os avais do Tesouro não captam as garantias internas que, 

mesmo quando concedidas informalmente, representam um déficit potencial do setor público. 

Contudo, como as garantias não figuram como dívidas do setor público até que o credor se 

torne inadimplente, esse valor permanece latente nas contas até ser reconhecido. Esse é o 

caso da da "conta Petróleo" relativa aos subsídios da Petrobrás ao Álcool, cujo montante era 

de R$ 5,8 bilhões, em junho de 1998, e que ainda não havia sido incorporada na dívida do 

Governo Federal. 

Por outro lado, ao contrário do setor privado, que acumula reservas para perdas 

com empréstimos, o governo federal não costuma fazer provisão para as inadimplências e os 

custos acabam sendo debitados de uma só vez, apenas quando efetivamente ocorrem. Assim, 

os pagamentos da dívida garantida pela União e da dívida assumida pela União por força de lei 

                                                           
39 Dados do Balanço Geral da União de 1995. 
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representam, grosso modo, a soma dos custos acumulados do risco com que o governo arca 

ao longo da existência da garantia e do passivo compensado das empresas estatais. Há, 

ainda, o caso da assunção de dívidas do setor privado, como ocorre com a dívida agrícola, cuja 

securitização envolve valores da ordem de R$ 3,8 bilhões de títulos já emitidos e R$ 5,0 bilhões 

a emitir. 

Como muitas dessas dívidas potenciais não têm impacto sobre o orçamento 

corrente, que abrange um exercício, torna-se fácil abrir janelas quase-fiscais e “empenhar” 

despesas para o futuro. Em outras palavras, o orçamento não incorpora nenhuma medida de 

risco para dívidas contraídas hoje mas que só deverão ser pagas em outros exercícios. As 

implicações para o fluxo de caixa futuro, entretanto, são graves. O equilíbrio das contas 

públicas, planejado para ocorrer com uma dada despesa, é surpreendido por gastos não 

previstos, que não passaram no Orçamento, e que possuem um efeito multiplicador pois são 

financiados pela dívida mobiliária federal, sobre a qual incidem encargos. A conta final do 

Governo é ainda maior que a aqui apresentada, pois é financiada pela emissão de títulos do 

Sistema Securitizar ou da DPMFI, seja de responsabilidade do Tesouro ou do Banco Central. 

Após o Plano Real, o Governo vem empreendendo um esforço no sentido de 

recuperar e consolidar sua credibilidade no que se refere à divida. Assim, é natural que boa 

parte dessa dívida latente tenha aflorado nos últimos anos. Isso é especialmente verdadeiro no 

que se refere às dívidas de estatais em processo de liquidação, conseqüência da decisão de 

reduzir o papel do Estado. As dívidas da Siderbrás, por exemplo, já atingiam, quando de sua 

liquidação em 1997, R$ 4,1 bilhões. A Sunamam, outra empresa extinta, em 1996, consumiu 

R$ 2,6 bilhões, enquanto a securitização da dívida da RFFSA com o INSS, atingiu R$ 1,4 

bilhão, em dezembro de 1996. 

 Além disso, o endividamento do Governo Federal freqüentemente decorre não só 

da assunção de novas dívidas de empresas estatais que se convertem em moedas de 

privatização, mas também do aporte direto de capital a instituições como o Banco do Brasil, 

antes mesmo que a dívida se configure. Os recursos necessários à capitalização de R$ 15,3 

bilhões (em valores de agosto/98) foram obtidos com a emissão de NTN-J. Esta ação, 

diferentemente da primeira, não impacta o estoque de créditos securitizados mas sim a DPMFI. 

O que chama atenção e constitui precedente grave é que o controle dos gastos é 

muito mais rígido quando a liberação de recursos ocorre em dinheiro do que quando o Tesouro 

concede garantias contratuais ou em títulos. Um bom exemplo disso é a emissão de NTN-F 

para servir de garantia aos empréstimos que o Banco do Brasil concede ao Ministério da 

Saúde. A emissão figura no “abaixo da linha” do Tesouro mas o gasto é do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador - FAT, sobre o qual existe certamente menos controle. 

Não há atualmente, nas práticas contábeis convencionais, os controles 

necessários para manter as garantias em um nível prudente. O ideal seria que uma parcela das 

garantias - interna ou externa, contratual ou em títulos - fosse incorporada ao Orçamento a 
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título de provisão de perdas, calculada a partir de um percentual histórico dessas 

inadimplências.   

c) Receitas que criam obrigações para o futuro I: Previdência Social 

No Brasil, assim como na maioria dos países da Europa, adota-se o regime de 

repartição. Diferentemente do regime de capitalização, em que o benefício dos inativos resulta 

do valor capitalizado das contribuições realizadas no passado, no regime de repartição, a 

contribuição dos ativos sustenta o recebimento dos inativos.  

O sistema de repartição enseja crise porque introduz uma deficiência intertemporal 

no conceito de resultado fiscal. No primeiro estágio, o número de contribuintes supera o de 

beneficiários, fazendo com que o sistema seja superavitário. Incorporada ao resultado fiscal, a 

conta da previdência transmite a falsa impressão de que é possível ao Estado gastar mais sem 

comprometer-se com problemas de financiamento no futuro. Surge uma pressão por gastos 

que freqüentemente se destinam a outras áreas. No segundo estágio, a situação se inverte 

quando o número de beneficiários passa a superar o de contribuintes. Sem poupança, o 

Estado vê-se na difícil situação de ter que saldar direitos adquiridos dos cidadãos, sem a 

possibilidade de contrair indefinidamente outras despesas visando o equilíbrio fiscal. A 

previdência evidencia-se, então, como responsável pela crise fiscal. 

Essa insolvência estrutural do sistema freqüentemente soma-se a um misto de 

agravantes conjunturais, estruturais e gerenciais. Dentre as causas conjunturais, pode-se citar 

o fato de a receita previdenciária estar fortemente relacionada à evolução do PIB. Assim, a 

previdência tende a apresentar melhores resultados quando o crescimento econômico atinge 

taxas mais elevadas.  

Dois aspectos estruturais de grande importância referem-se ao comportamento do 

mercado de trabalho e à distribuição populacional. De um lado, o crescimento do setor de 

serviços e a grande informalização do mercado de trabalho tendem a prejudicar a arrecadação; 

de outro, o envelhecimento da população e a introdução de novas técnicas na medicina 

permitem prolongar a vida dos beneficiários. Essa configuração é responsável pela substancial 

queda na relação beneficiários/contribuintes que na década de 50, era de 1 para 8 e em 1997 

era de cerca de 2 para 1. Enquanto as despesas com benefícios  crescem a uma taxa de 7% 

a.a., a população economicamente ativa apresenta um crescimento de 2,7% a.a.. Entre 1940 e 

1990, a população economicamente ativa urbana passou de cerca de 5 milhões para 45 

milhões. Entretanto, o número de contribuintes alcançou, nos anos 90, 30 milhões de 

pessoas40. 

Além disso, a falta de clareza da real situação fiscal da previdência pode ensejar 

maiores gastos com a burocracia. No auge da crise no Brasil, em 1997/1998, estimava-se que 

10% dos benefícios pagos eram gastos na própria administração da previdência41.  

                                                           
40 Ver Oliveira & Beltrão & Ferreira (1997, p.13-15) e Brasil (1997, p. 53).  
41 Ver Oliveira & Beltrão & Ferreira (1997, p.41).  
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No Brasil, há, além desses agravantes, pelo menos duas outras razões para a 

ruptura do vínculo contributivo do sistema. Primeiro, a previdência social não separa os dois 

conceitos que lhe são próprios: o de assistência social e o de seguridade social. A assistência 

social corresponde ao pagamento de aposentadoria e pensões e assistência à saúde a 

indivíduos que não contribuíram, enquanto a seguridade social refere-se ao recebimento de um 

seguro pago ao longo do tempo. A importância desta distinção decorre do fato de que, 

enquanto caridade, a assistência social deveria ser financiada por impostos, mas enquanto 

operação financeira, a seguridade social tem como receita apenas as contribuições dos 

assegurados e deveria seguir o princípio da capitalização. Ao misturar esses conceitos, 

introduz-se uma tendência à insolvência do sistema já que a pressão por gastos assistenciais é 

infinita e tende a consumir os recursos da seguridade. 

Segundo, a legislação previdenciária brasileira sempre previu a cobertura ao 

trabalhador, seja por razões assistenciais (doença, invalidez, morte, acidentes de trabalho, 

desemprego involuntário, pensão por morte ao cônjuge sobrevivente e aos de baixa renda) ou 

de seguridade social, sem considerar o equilíbrio fiscal do sistema. A Constituição Federal de 

1988 reforçou essa característica aumentando o valor de benefícios, concedendo vantagens 

como acúmulo com outros rendimentos pagos pelo setor público, ampliando o leque dos 

servidores públicos com direito à aposentadoria integral e criando a aposentadoria rural.  

Essa conjugação de fatores, todos relacionados à separação temporal entre 

aquisição de direitos pelos cidadãos e o seu efetivo pagamento pelo Estado,  explica o 

crescimento, nos últimos anos, do déficit operacional do INSS, que atingiu, em 1997, R$ 3,1 

bilhões, como se pode constatar no gráfico 5. Uma das limitações orçamentárias intertemporais 

enfrentadas pelo governo, portanto, refere-se ao fato de que as contribuições da previdência 

social tendem a superestimar a capacidade de pagamento do governo ao mesmo tempo que 

transferem obrigações para o futuro. Quando chega o momento de liquidar obrigações 

passadas, o déficit se eleva sem contrapartida na capacidade de pagamento. 
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Fonte: INSS
(+) Superávit e (-) Déficit

GRÁFICO 5
Resultado da Previdência Social (INSS)

em R$ milhões de maio/1998
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Alguns autores tem sugerido a estruturação de um sistema previdenciário misto 

que conjugasse harmoniosamente um setor público obrigatório com benefícios limitados até um 

determinado teto e relacionados às contribuições feitas durante a vida laboral, com um sistema 

complementar, em regime de capitalização de contribuições adicionais, preferencialmente 

privado e voluntário, fundado na iniciativa e na capacidade de poupança individual. A 

dificuldade maior, no caso de uma mudança de critério, seria determinar a magnitude das 

despesas exigidas em função de os contribuintes alcançarem a velhice ou adoecerem ou 

mesmo de ocorrerem mudanças na legislação. De qualquer modo, um cálculo atuarial 

semelhante ao que utilizam as seguradoras contribuiria para minimizar os erros de previsão.  

Dada a impossibilidade de fazer a transição para o sistema de capitalização, em 

função do elevado déficit implícito da previdência (da ordem de 201% do PIB segundo 

CEPAL(1998, p. 199)), optou-se por vedar na reforma constitucional de 1998, a utilização de 

recursos provenientes das contribuições das empresas e dos segurados com base na folha de 

salários para financiar gastos que não estejam relacionados com o pagamento de benefícios 

da previdência social.  

Além do INSS, a previdência do setor público também foi marcada, na década de 

90, por fortes desequilíbrios atuariais que resultaram da atribuição ou majoração de direitos, 

inclusive constitucionalmente, sem existência de prévia disponibilidade de recursos fiscais. A 

tabela 13 mostra a magnitude do desequilíbrio da previdência, privada e pública,  no período 

1995-1998. 
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a preços correntes
1995 1996 1997 1998 (*) 1999 - PL 2

 1. Resultado Básico do INSS -402 -392 -2.728 -7.448 -9.107
      Arrecadação Líquida INSS 32.165 40.378 44.148 46.339 48.825
      (-) Benefícios Previdenciários 32.567 40.770 46.876 53.787 57.932
 2. Resultado das Contas com Servidores Inativos -13.356 -14.806 -17.100 -19.263 -19.200
      Contr.Seg.Social Servidores 2.101 2.580 2.583 2.482 5.305
      (-) Despesa com Inativos 15.456 17.386 19.683 21.746 24.505

Resultado dos Sistemas de Previdência -13.758 -15.198 -19.828 -26.711 -28.307
Resultado Primário Exclusive Sistemas de Previdência 15.812 14.827 19.851 32.516 44.650
Fonte: SOF
(+) Superávit (-) Déficit
(*) Preliminar

TABELA 13
Resultado dos Sistemas de Previdência

 

Esse problema foi especialmente grave nos Estados e Municípios, onde a 

preocupação com políticas de estabilização é certamente menor e, além das despesas com 

inativos, também os gastos excessivos com folha de pagamento relativa a servidores ativos, 

desempenham um papel importante na explicação dos desequilíbrios fiscais. Ressalte-se que 

os déficits da previdência atingiram toda a federação inclusive em virtude de as benesses da 

Constituição de 1988 terem sido reproduzidas nas constituições estaduais. A mudança, 

contudo, é lenta inclusive porque é facultado aos entes da federação instituir contribuição para 

o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. 

d) Receitas que criam obrigações para o futuro II: Dívidas de médio e longo prazo  

As despesas decorrentes da emissão de títulos da dívida externa estão definidas 

no Orçamento Geral da União. Contudo, como os títulos da dívida externa tem prazo superior a 

um ano, ultrapassando portanto o exercício financeiro, quando as despesas decorrentes são 

incluídas no Orçamento - seja juros ou amortização - já constituem praticamente um fato 

consumado. Acrescente-se que não se tem buscado administrar o perfil da dívida externa, 

substancialmente concentrado em alguns anos. Como quanto maior é o volume global de 

colocação, ceteris paribus, maior tende a ser a rentabilidade exigida, isto tende a afetar o custo 

do Tesouro por elevar o risco de ter parte do estoque não refinanciado pelo mercado ou 

financiado em condições desfavoráveis. 

Da mesma forma, a substituição das moedas de privatização detidas por 

empresas estatais que participavam no capital de empresas privatizadas por NTNs-P elevou 

em R$ 8,7 bilhões a dívida mobiliária do Governo Federal. 

e) Despesas que extrapolam o exercício financeiro 
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A experiência internacional42 tem mostrado que, freqüentemente, a receita é 

superestimada - seja pela dificuldade específica associada a sua previsão, seja em decorrência 

de erros na previsão da conjuntura econômica (expectativa de crescimento da economia e de 

inflação, por exemplo).  

Outra dificuldade comum às práticas orçamentárias diz respeito à inclusão de 

todos os itens de despesa, especialmente os que exigem tratamento inter-temporal - a máquina 

do Estado logo descobre na inter-temporalidade um refúgio seguro para postergar o ajuste 

fiscal. Freqüentemente, surgem no Orçamento despesas que extrapolam um exercício 

financeiro seja pela natureza dos investimentos - que em geral são efetivados ao longo de um 

período mais extenso (5 anos, por exemplo) -, seja pelo fato de que muitas despesas de capital 

dão origem a despesas correntes em exercícios futuros. A existência de um fluxo de despesas 

futuro não previsto no primeiro exercício em que a despesa é orçada tem ocasionado a 

paralisação de obras, com ônus financeiro para o Erário.  

f) Ausência de provisão para mudanças de avaliação 

O balanço do Banco Central também pode ser afetado por ganhos e perdas de 

capital que decorrem de mudanças de avaliação. Um exemplo disso é o resgate de instituições 

financeiras em dificuldades, com a conseqüente  assunção de dívidas privadas. De novembro 

de 1995 a setembro de 1996 foram transferidos R$ 14,7 bilhões aos bancos Econômico, 

Nacional, Banorte, Mercantil de Pernambuco e à Caixa Econômica Federal por conta do 

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional - 

Proer. Sem entrar no mérito do programa, relacionado à função do Banco Central de zelar pela 

solvência do sistema financeiro, sabe-se que as conseqüências fiscais de um gasto não 

previsto e dessa ordem são consideráveis. Como a concessão desses recursos tem impacto 

monetário, o Banco Central emite títulos para enxugar a liquidez e aumenta a dívida líquida do 

setor público.  

No caso do socorro a Bancos Estaduais, embora se trate de operação executada 

com fins monetários, não há como negar o seu impacto fiscal seja pela redução do resultado 

operacional do Banco Central, seja pela ligação existente entre Bancos e Governos  Estaduais. 

Logo, na ausência de provisão orçamentária para tal fim, o impacto sobre o déficit é evidente.43 

Outra fonte de mudança de avaliação é a variação no valor dos ativos líquidos do 

Banco Central em moeda estrangeira, em virtude de flutuação externa de paridade ou de 

desvalorização interna que alteram o correspondente em moeda nacional dos ativos externos, 

resultando em contabilização de lucro ou perda de capital. Por essa razão, há quem argumente 

que a acumulação de reservas internacionais, corrigida pela taxa média de câmbio de compra, 

deveria ser retirada em sua totalidade do cômputo de NFSP.  

                                                           
42 Ver Alesina e Perotti (1996), sobre a variedade de práticas freqüentemente utilizadas no processo 
orçamentário. 
43 Vale lembrar que a mudança de avaliação também pode reduzir o déficit, como é o caso quando se 
adota esquemas de recompra de dívidas, onde o governo lucra com a queda no valor da sua dívida. 
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Da mesma forma que no caso das garantias, seria conveniente fazer provisão 

orçamentária para mudanças de avaliação.  

4.3.  Deficiências na determinação do universo da política monetária: 
o financiamento monetário da política fiscal 

A experiência internacional mostra que política monetária é freqüentemente 

utilizada para o financiamento de gastos fiscais. Os bancos centrais podem auferir receita em 

igual montante à receita tributária explícita do governo. Contudo, este tipo de receita, 

caracterizada pelo imposto inflacionário e a receita de senhoriagem, difere da receita tributária 

porque não aparece nos códigos tributários, é simples de administrar e difícil de sonegar e as 

alíquotas não são especificadas podendo, em alguns casos, ser estimadas apenas depois da 

receita já ter sido recolhida. Além disso e principalmente, essa receita não consta do orçamento 

do governo, nem tampouco as despesas que financia, o que deixa margem para que as 

pressões políticas sejam exercidas nesse estágio. 

Ainda que legalmente o financiamento monetário de déficits orçamentários seja 

vedado, em virtude das suas possíveis conseqüências inflacionárias, a proibição44 não impede 

que sejam financiados por essa via gastos não explicitados no Orçamento, o que acaba por 

incentivar o surgimento de déficits quase-fiscais em países onde a disciplina fiscal não está 

consolidada. Assim, embora esse processo não seja muito conhecido nos países 

desenvolvidos, e por isso mesmo não muito discutido na literatura45, assume grande 

importância nos países em desenvolvimento, onde a transparência fiscal é menor.  

Essas atividades aparecem à medida que, por motivos institucionais, políticos ou 

por incapacidade de adequar os gastos às metas fiscais, os governos vão transferindo às 

instituições financeiras públicas, e em especial ao Banco Central, funções que se afastam das 

tradicionais e que, na realidade constituem operações de natureza fiscal. Cepal (1991, p. 9)46 

apresenta uma definição interessante para atividades parafiscais:  

“Como actividad parafiscal se consideran todas las operaciones del 

Banco Central que no son de carácter monetario y que financian en forma directa 

o indirecta responsabilidades presupuestarias de carácter fiscal.(...): 

i)  Actividad parafiscal como operación realizada por el Banco Central 

que no responde a sus funciones monetarias claramente definidas. 

                                                           
44 No caso do Brasil, trata-se de uma proibição constitucional. 
45 Os trabalhos publicados pela Cepal costumam ser exceções precisamente por concentrarem-se em 
problemas próprios de países em desenvolvimento. Destaquem-se Comision Economica para America 
Latina y el Caribe - CEPAL (1991) Cárdenas (1991), Choy & Dancuart (1991), Delgado & Vargas (1991), 
Eyzaguirre & Larrañaga (1991), Giménez (1991), Giorgio & Rivera (1991), Ojeda (1991), Queiroz & Nabão 
(1991) e Velázquez (1991). 
46 Comision Economica para America Latina y el Caribe - CEPAL (1991). 
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ii)  Actividad parafiscal que en principio se considera como operación 

monetaria, sin embargo tanto el origen de su accionar como el destino final es 

determinado por las necesidades reales de financiamiento al Sector Público No 

Financiero (SPNF), convirtiéndose en este sentido indirectamente en actividad 

parafiscal.” 

No Brasil, além de a quase-fiscalidade impactar fortemente o resultado 

operacional do Banco Central, que será objeto do próximo capítulo, a estrutura de governo 

bastante descentralizada e a natureza das relações federativas conferem poderes aos 

governos subnacionais para recorrer aos bancos estaduais que acabam se tornando filiais do 

Banco Central, no sentido macroeconômico. Há ainda o financiamento a setores preferenciais, 

como agricultura e construção civil, e ao desenvolvimento, pelas instituições oficiais de crédito, 

respectivamente Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social.  

Todas estas têm sido vias importantes no financiamento monetário à política fiscal 

e, conseqüentemente, do surgimento de déficits quase-fiscais e serão objeto da presente 

seção 4.3. O conceito de quase-fiscalidade aqui utilizado coaduna-se com o de Cepal (1991, p. 

10): “Se entiende por déficit cuasifiscal  al custo neto incurrido por las instituciones financieras 

públicas, debido a actividades relacionadas con la otorgación de transferencias, subsidios, 

administración de programas especiales de crédito, financiamiento del déficit del SPNF y otras 

que pueden ser llevadas a cabo por otros organismos del gobierno general, es decir por 

actividades parafiscales que realizan las instituciones financieras públicas y que no 

necesariamente están relacionadas con las funciones de regulación monetaria y bancaria.” 

4.3.1. O FEDERALISMO FISCAL E O PAPEL DOS BANCOS ESTADUAIS 

A análise das experiências internacionais apresenta uma diversidade substancial 

nos enfoques para controlar o endividamento. Em termos gerais, segundo Ter-Minassian & 

Craig (1997), podem-se distinguir quatro enfoques principais, embora alguns países possam 

utilizar técnicas que abranjam mais de um desses enfoques. O primeiro baseia-se na confiança 

na disciplina de mercado para determinar o limite do endividamento dos estados. O segundo 

compreende o enfoque cooperativo para os controles da dívida, cujos limites resultam da 

negociação entre o governo federal e os governos subnacionais. O terceiro diz respeito ao 

controle do endividamento subnacional com bases em regras específicas na constituição ou em 

lei. E, por último, o quarto enfoque refere-se aos controles diretos do governo central sobre o 

endividamento subnacional.   

No que se refere às alternativas para promover ajuste fiscal e evitar o crescente 

endividamento nos estados e municípios, Ter-Minassian (1997) sugere a busca da redução de 

déficits ou da geração de superávits, a implementação dos programas de ajustamento 

adaptados às circunstâncias de cada estado e apoiados em limites coerentes com os 

endividamentos estaduais, o estabelecimento de limites de forma rigorosa e imparcial, a não 
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substituição de endividamento interno por externo, e a privatização como meio de contribuir 

para a solução da crise fiscal. 

No Brasil, antes do Plano Real, a magnitude das despesas dos Estados, dentre as 

quais sobressaem os encargos com os vencimentos e salários do funcionalismo público, era 

erodida com a demora dos pagamentos. Os encargos sociais tiveram um comportamento 

maléfico por representarem um percentual significativo da receita, em torno de 60% e por 

possuírem um crescimento vegetativo automático, sob a forma de incorporação de vantagens e 

gratificações previstas nas legislações estaduais. 

Este quadro fez com que alguns Estados ficassem em situação de desequilíbrio 

financeiro, levando-os a incorrer em sucessivos atrasos no cumprimento de suas obrigações 

trabalhistas e a recorrer a empréstimos bancários de curto prazo em Antecipação à Receita 

Orçamentária - ARO. A utilização de instrumentos de política monetária para promover o 

ajustamento resultou no aumento da taxa real de juros, o que elevou o nível de fragilidade 

financeira, em especial dos bancos. O maior endividamento dos bancos impediu-os de financiar 

os déficits dos Estados que, em parte, decorriam da rolagem das dívidas em um contexto de 

elevadas taxas de juros. Em contexto de perda de credibilidade, as taxas de juros foram sendo 

elevadas de forma recorrente, agravando ainda mais a situação. 

O fim da inflação detonou a crise nos Estados porque não foi mais possível reduzir 

o  valor real das despesas que eram fixadas em termos nominais. O tratamento conferido à 

dívida fundada, através da Resolução n.º 1.718 do Conselho Monetário Nacional, representou 

um avanço significativo no controle do endividamento dos Estados e Municípios, ao estabelecer 

tetos para empréstimos do sistema financeiro ao setor público. 

Outro fator que influenciou a situação fiscal dos Estados e Municípios, a partir de 

1994, foi o reescalonamento de suas dívidas para com os intermediários financeiros 

controlados pela União (Lei n.º 8.729/93). Este refinanciamento abarcou as dívidas internas, de 

responsabilidade das administrações direta e indireta, contratadas até 30.09.91, e permitiu o 

restabelecimento do fluxo financeiro para com os credores originais, notadamente a Caixa 

Econômica Federal - CEF e o Banco do Brasil. A renegociação incluiu a dívida externa 

contratada até 30.09.91, o refinanciamento das dívidas junto ao FGTS, ao INSS e aquelas sob 

amparo da Lei n.º 7.976/89 e estabeleceu que as receitas tributárias e dos Fundos de 

Participação figurassem como garantia de pagamento. 

Através do alongamento da dívida pelo prazo de vinte anos e do estabelecimento 

de critérios para o pagamento do serviço da dívida refinanciada (limite de comprometimento de 

9% da Receita Líquida Real, no primeiro ano, e de 11% nos anos seguintes), foi concedido aos 

Estados e Municípios o requisito legal possível e viável para o ajuste. 

O objetivo era tornar administrável o serviço da dívida de Estados e Municípios. 

Contudo, a dívida mobiliária líquida (total de títulos emitidos menos títulos em tesouraria) e a 

dívida bancária cresceu, sem que os demais itens pudessem compensar esse efeito. Os 
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empréstimos de emergência com recursos da CEF, concedidos no terceiro trimestre a alguns 

Estados para pagamento de seu funcionalismo, e o aumento das operações de ARO no 

mesmo período, a taxas de 6 a 8% ao mês devem explicar boa parte da variação da dívida 

bancária no ano de 1995. 

Por outro lado, a nível federal, as alterações na política monetária do Banco 

Central, notadamente no que se refere às regras do compulsório (elevação para 100%), 

provocaram um aperto de liquidez que determinou a quebra de várias instituições privadas e 

elevou o nível de fragilidade financeira dos bancos. A crise de credibilidade atingiu com mais 

vigor os Bancos Estaduais. 

Assim, os Estados encontraram na contratação de operações de crédito junto ao 

Banco Central um caminho alternativo e vital para fazer frente ao aumento de encargos sociais 

e da dívida. As Letras do Banco Central do Brasil - LBC - foram emitidas para venda a termo a 

bancos comerciais e instituições financeiras estaduais, como mecanismo preventivo que, em 

face da magnitude e do problema potencial que encerra a dívida mobiliária dos Estados, 

garantisse a estabilidade no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. O mecanismo de venda a 

termo de LBC aos Bancos Estaduais minimizava a eventual necessidade de recurso a 

"Empréstimos de Liquidez" ou a saques na conta "Reservas Bancárias". 

Sabe-se que a assistência financeira à liquidez não é o instrumento adequado no 

caso da dívida mobiliária dos Estados, pois destina-se a suprir situações de iliquidez de 

natureza circunstancial. Embora se argumente que é função do Banco Central salvaguardar o 

sistema financeiro, freqüentemente esta função entra em conflito com a execução da política 

monetária. Este é o caso quando se pretende restringir a liquidez e, ao mesmo tempo, socorrer 

os Bancos Estaduais. 

Com o intuito de contornar dificuldades de financiamento que teriam surgido em 

função do curto prazo das operações, as condições da negociação da dívida mobiliária 

estadual foram flexibilizadas de maneira recorrente. Contudo, tal fato nada mais é senão o 

reflexo de que o mercado, percebendo que as condições de financiamento dos Estados 

atingiram o seu limite, teme perdas e retrai-se. Assim, o apoio do Banco Central não 

necessariamente atua no sentido de sanear o mercado como seria sua intenção pois, ao 

validar novas transações de alto risco, reduz o estímulo que teriam os Estados para ajustar-se, 

o que reproduz os problemas em cadeia. Holanda (1993) explica a crise dos Estados como 

decorrente dos problemas de gestão e de administração da dívida pública. 

Na verdade, a emissão de títulos pelo Banco Central representou uma forma de 

aumentar o endividamento público total sem qualquer restrição ou controle orçamentário, numa 

incômoda recordação do extinto Orçamento Monetário. Caberia inclusive questionar porque tais 

bancos devem contar com condições privilegiadas que não foram concedidas às instituições 

privadas. Ressalte-se que o financiamento em questão, não era para os Bancos Estaduais e, 

sim, para os Estados, o que caracterizava o problema muito mais como fiscal que monetário. 

Cortes de gastos fiscais do Governo Federal não representam solução definitiva para o déficit 
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público se o vazamento dá-se nas próprias operações de crédito da Autoridade Monetária.  

Se considerarmos que a União havia refinanciado, por vinte anos, as dívidas 

contratuais dos Estados e Municípios, com regras estabelecidas em Lei, e ainda que a dívida 

mobiliária fazia parte desta pauta, encontramos argumentos suficientes para sugerir que o foro 

mais adequado para se tratar do assunto é o Ministério da Fazenda, livrando o Banco Central 

do ônus de ter que emitir títulos para financiar governos subnacionais. A solução definitiva 

aparentemente passaria, então, por um equacionamento via renegociação dos Estados junto 

ao Governo Federal. 

Como a taxa de juros da dívida mobiliária estadual já era elevada antes do Plano 

Real, os altos juros só explicam 30% da crise fiscal, cerca de 70% seria decorrente de déficit 

primário, segundo Tanzi (1995). É bem verdade que apenas a União pôde se beneficiar da 

monetização decorrente da elevação da demanda de moeda no imediato pós-Plano e, com 

isto, compensar parcialmente o pagamento de juros reais no estoque de sua dívida pública. 

Entretanto, a valorização cambial ocorrida após a implementação do Plano Real, reduziu o 

valor em moeda nacional dos encargos das dívidas contraídas em moedas estrangeiras. 

Assim, a alta dos juros, do ponto de vista de caixa de curto prazo, impactou apenas a parte da 

dívida contratual referenciada à taxa de juros interna. 

A sustentação do plano de estabilização, por sua vez, requeria a redução das 

despesas dos Estados e Municípios, pois o aumento dos seus déficits contribuem para a 

reversão dos resultados iniciais do  Real. Esta situação é apontada por Rezende & Afonso 

(1996): “O saneamento das dívidas estaduais e municipais passa a ser visto pelas autoridades 

locais como providência das mais prementes.” (p.1) 

Tendo em vista reverter o quadro de crise fiscal dos Estados e Municípios, ainda 

em 1995, foi instituído um Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados 

(Voto CMN n.º 162/95) visando a implementação de medidas que permitissem aos Estados 

alcançar o equilíbrio orçamentário sustentável. Inicialmente concebido para contemplar a 

extensão de linhas de crédito para refinanciamento de folhas de pagamento em atraso, o 

refinanciamento de operações de ARO e o financiamento de planos de demissão voluntária, o 

Programa revelou-se insuficiente para equacionar a situação dos Estados em razão da 

existência de outras dificuldades financeiras - entre as quais dívida mobiliária, dívidas 

contratuais, e passivos financeiros junto aos sistemas financeiros estaduais. 

Assim, através de Protocolos de Intenção firmados com os Estados, passou-se a 

vincular refinanciamentos aos Estados à eliminação das fontes de desequilíbrio fiscal e 

financeiro47. Caso contrário, a situação de inadimplência e desajuste tenderia a repetir-se. A 

possibilidade de obtenção dos refinanciamentos  indicados dependeria dos compromissos de 

ajuste fiscal e financeiro a serem mantidos pelos Estados durante a vigência do programa, 

dentre os quais o controle e redução da despesa de pessoal, a privatização, a concessão de 

                                                           
47 Pela Medida Provisória 1560/97, convertida pelo Congresso Nacional na Lei 9496/97. 
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serviços públicos, a reforma patrimonial e controle de estatais estaduais, o aumento da receita, 

modernização e melhoria dos sistemas de arrecadação, de controle do gasto e de geração de 

informações fiscais, o compromisso de resultado fiscal mínimo, a redução e controle do 

endividamento estadual e o comprometimento máximo de dívida financeira e de despesas de 

investimento como proporção da receita líquida real. 

Todos os contratos de refinanciamento de dívidas foram submetidos à aprovação 

do Senado Federal e assinados, até o prazo previamente definido de 30.06.9848. A 

inobservância dos compromissos financeiros nas datas previstas, bem como o não 

cumprimento de quaisquer das metas acordadas, implicariam a substituição do encargo 

financeiro originalmente contratado pelo custo médio de captação da dívida mobiliária interna 

do Governo Federal, acrescido de juros moratórios de 1% a.a. Adicionalmente, as 

transferências da União para os Estados, relacionadas ao FPE, bem como as receitas 

provenientes da arrecadação própria de impostos e taxas, são vinculadas ao cumprimento das 

obrigações contratuais. Garantia semelhante já havia sido instituída no âmbito das Leis 

7.976/89 e 8.727/93, assegurando nível de inadimplência próximo de zero.  

Ainda para eliminar de forma inequívoca a possibilidade de que o perfil de 

endividamento dos Estados e municípios levasse à necessidade de nova rodada de 

renegociações, o processo de refinanciamento das dívidas passadas, empreendido no caso 

dos Estados, foi acompanhado da criação ou aperfeiçoamento de mecanismos de controle 

sobre a contratação de novas dívidas, tanto pelo lado da demanda por crédito, como pelo lado 

da oferta - neste caso em razão de preocupações ligadas à rigidez do sistema financeiro e à 

necessidade de evitar risco sistêmico ligado ao elevado grau de inadimplência do setor público.  

Pelo lado da demanda, a Resolução 78/98 do Senado Federal aperfeiçoou de 

forma expressiva os mecanismos existentes, ao vedar a contratação de operação de crédito de 

qualquer natureza por Estado que apresente resultado primário negativo nos doze meses 

anteriores à data de solicitação de análise do pleito, reduzir a margem disponível para o 

endividamento, e instituir cronograma gradual de redução da relação dívida total / receita 

líquida real. 

Ainda pelo lado da demanda, os contratos de renegociação firmados com os 

Estados proíbem-nos de emitir títulos da dívida pública e de contrair novas operações de 

crédito se a trajetória de ajuste da relação dívida financeira/ receita líquida real não se 

comportar de acordo com o estabelecido nos contratos.  

Pelo lado da oferta de crédito, mecanismos de controle preventivo do 

endividamento foram instituídos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do 

Brasil, através das Resoluções CMN 2443, 2444, 2461, de 1997, e 2521/98. A Resolução n° 

2443 limitou os saldos das operações de crédito por ARO aos valores existentes em 30 de 

junho de 1997, sem qualquer atualização. Determinou, ainda, que a instituição financeira que 

                                                           
48 Vinte e quatro ao todo. 
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realizar ou adquirir operações ARO em desobediência à regra deve recolher ao Banco Central, 

sem qualquer remuneração, o valor do excesso apurado. 

Acompanhada por um rigor crescente do papel fiscalizador do Banco Central, 

inclusive nas autorizações destas operações, esta medida inviabilizou a prática indesejável de 

renovações sucessivas de ARO, levando a uma redução de mais de 50% nos saldos dessas 

operações.  O controle pelo lado da oferta é particularmente eficaz na medida em que seu 

monitoramento faz-se não sobre os Estados e Municípios, mas sim, através de acesso rápido a 

informações de melhor qualidade, sobre 200 a 300 instituições financeiras sobre as quais o 

Banco Central tem jurisdição, e portanto a possibilidade de aplicar sanções. 

No que diz respeito aos empréstimos de prazo superior a um ano (dívida fundada), 

o Conselho Monetário, através da Resolução n° 2444 e suas sucedâneas (Resoluções n°s 

2461, de 26.12.97, e 2521, de 08.07.98), determinou que o montante global das aplicações do 

sistema financeiro com a administração direta dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal 

e municípios, suas empresas públicas, autarquias, fundações e demais órgãos fique limitado ao 

saldo apurado em 30.09.97. Esta medida, que atua sobre um saldo de operações da ordem de 

R$ 100 bilhões, praticamente eliminou o espaço para novos endividamentos e, ao determinar 

que a correção desse limite não supere 80% da variação da taxa referencial, tem levado a 

sucessivas amortizações na dívida interna desses órgãos e entidades do setor público. 

Da absorção pelo Tesouro Nacional da dívida mobiliária dos Estados, no contexto 

das operações de renegociação, resultou o saneamento do mercado de títulos da dívida 

pública. Contudo, a despeito das restrições instituídas pela lei penal e por normas do Conselho 

Monetário Nacional e do Banco Central, as instituições financeiras do setor público dos Estados 

sempre representaram fonte histórica de vulnerabilidade das finanças públicas, em razão da 

ausência de controle sobre as operações empreendidas com seus respectivos controladores 

e/ou da inobservância da boa prática bancária, principalmente quanto ao cadastro dos 

devedores. As fragilidades do sistema financeiro explicitadas pela perda abrupta do ganho 

inflacionário decorrentes da introdução do Plano Real foram particularmente pronunciadas no 

caso dos bancos estaduais. 

Assim, paralelamente ao ajuste dos Estados, foram adotadas medidas de 

saneamento dos Bancos Estaduais, através do Programa de Incentivo à Redução do Setor 

Público Estadual na Atividade Bancária (PROES), eliminando fonte histórica de financiamento 

utilizada extensa e indevidamente pelos aqueles governos. O PROES pôs à disposição de 

Estados linha de empréstimo com prazo de 30 anos, pagamentos mensais e  taxa de juros 

anual correspondente à variação do IGP-DI mais 6%.  Para ter acesso ao financiamento, o 

Estado deveria preferencialmente privatizar, extinguir, transformar em instituição não financeira 

(agência de fomento, limitada a uma por Estado) ou sanear suas instituições financeiras. Na 

hipótese de opção pelo saneamento da instituição, o financiamento seria limitado a 50% das 

necessidades de recursos, e o Tesouro Nacional deveria atestar que a situação fiscal do 

Estado em questão era suficientemente saudável. O PROES contemplava ainda a alternativa 
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de aquisição do controle da instituição financeira em questão por parte do Governo Federal, 

para posterior privatização ou extinção.  

Tomando como critério o volume dos depósitos captados - à vista, a prazo, e de 

poupança, e sob outras modalidades - a participação de bancos controlados por Estados no 

total do sistema financeiro terá sido reduzida, com a conclusão do processo de restruturação 

iniciado em agosto de 1996, com a  criação do PROES, de 20% para 6,5%. O número de 

instituições financeiras estaduais terá declinado de trinta e cinco para onze, com a privatização 

(oito instituições, incluindo Credireal, Banerj e Bemge que já foram privatizadas e Bandepe e 

Banespa que estão na etapa final do processo de privatização), a transformação em agências 

de fomento (instituições que não podem captar depósitos, mas apenas repassar fundos), e o 

encerramento de atividades daquelas instituições que não contemplem os requerimentos para 

permanecer no sistema49. 

Das onze instituições que vão permanecer, seis obtiveram auxílio financeiro do 

Governo Federal para saneamento, e as cinco restantes, ou não solicitaram a assistência do 

Banco Central ou não apresentaram garantias de que aportariam cinqüenta por cento dos 

recursos necessários para capitalização, como requerido da opção pelo saneamento da 

instituição. Em todos os casos, as instituições remanescentes passam a cumprir critérios mais 

rígidos de gestão, sob pena de os empréstimos vencerem antecipadamente.  Sob o ponto de 

vista da fiscalização do Banco Central, tais instituições passam a ser tratadas com os mesmos 

critérios prudenciais aplicáveis às instituições privadas.  

4.3.2. A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS SUBSIDIADOS E O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS DE 
CRÉDITO 

A experiência internacional mostra que muitos bancos centrais destinam crédito 

subsidiado a agricultura e setores exportadores e para instituições financeiras fomentadoras de 

desenvolvimento através de política de crédito. Muitos, ainda, proporcionam explicita ou 

implicitamente seguros de depósito e socorro para instituições financeiras quando necessário. 

Outros fornecem taxas de câmbio subsidiadas ou garantidas, particularmente para serviços da 

dívida e importações essenciais. Ainda que estas funções não estejam tipicamente 

identificadas como de autoridade monetária, são exercidas por bancos centrais em virtude da 

sua capacidade de criação de crédito. Em outras palavras, tratam-se de despesas fiscais 

financiadas monetariamente.  

Em alguma medida, tais operações são comuns. Porém, quando o banco central 

se torna responsável for uma ampla gama de gastos fiscais, torna-se mais difícil a separação 

das políticas fiscal e monetária, o que pode minar ao mesmo tempo a estabilidade fiscal e os 

objetivos da política monetária. As atividades fiscais envolvem gastos que reduzem lucros dos 

bancos centrais e podem até mesmo produzir prejuízos, podendo conduzir à expansão da 

oferta monetária e ao abandono de qualquer objetivo de manutenção de preços estáveis. 
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Saber se o banco central é mais ou menos independente, neste contexto, torna-se uma 

questão menor. O que importa é saber como se dá a transmissão do financiamento monetário 

à política fiscal e como se exercem as pressões políticas nesse sentido. 

No Brasil, em virtude da tradição das instituições oficiais de crédito, em particular o 

Banco do Brasil, precursor da própria autoridade monetária, e a CEF, o financiamento 

monetário nunca foi prerrogativa exclusiva do Banco Central. De fato, na subseção anterior, 

quando se procurou demonstrar o papel do Banco Central e dos bancos estaduais no 

financiamento a Estados e Municípios, mencionou-se que parte do financiamento ocorreu 

através da CEF. Ainda, quando na seção anterior se tratava da capitalização do Banco do 

Brasil como parte das deficiências intertemporais do processo orçamentário, ficou clara a 

participação dessa instituição no financiamento da política fiscal, ainda que ele só viesse a ser 

reconhecido anos depois. De fato, a rede de financiamento monetário no Brasil é bem mais 

complexa e transcende, em muito, os limites do Banco Central. 

Se no caso do Banco Central, o funding é explicitamente a extração do imposto 

inflacionário e a receita de senhoriagem, qual seria a fonte de financiamento das instituições 

oficiais de crédito que lhes permitem realizar essas operações ? Em primeiro lugar, a exemplo 

de todos os bancos, essas instituições também criam moeda pois realizam empréstimos e 

outras operações ativas (compra de títulos públicos e ações, atuação no mercado de câmbio e 

de derivativos, por exemplo) em montante superior ao que existe nelas depositado. Essa 

parcela quando utilizada para financiar gastos fiscais, constitui-se em financiamento monetário. 

Em segundo lugar, as instituições freqüentemente possuem também um orçamento fiscal pelo 

qual se fazem aportes do Tesouro ou são capitalizadas como outras empresas estatais. Nesse 

caso, o financiamento do Tesouro às instituições, que depois se reverte em financiamento das 

instituições à política fiscal, é explícito. 

Há, contudo, ainda, uma terceira situação em que o financiamento do Tesouro às 

instituições fica implícito em operações com o Tesouro, em especial em operações que 

envolvem a dívida pública. No caso do Banco do Brasil, além do monopólio dos depósitos da 

União e das operações de crédito à agricultura, entre outras, o extra-mercado funciona como 

mecanismo financiador da instituição.  

As disponibilidades resultantes de receitas próprias das entidades da 

administração indireta devem, de acordo com a Resolução do Banco Central no. 2.108, de 12 

de setembro de 1994, compor um fundo de investimento, por intermédio do Banco do Brasil 

que recebe a denominação de extra-mercado e cuja composição da carteira seria de, no 

mínimo, 75% de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional. Esses recursos são 

remunerados à taxa over-selic, bastante superior à taxa de captação do Banco do Brasil, o que 

gera ganhos para o Banco do Brasil, permitindo a sua capitalização, às custas de um maior 

custo de carregamento dos títulos do Tesouro Nacional. Seria questionável a lógica de 

conceder essa remuneração superior à de mercado, não fosse o fato de que permite 

                                                                                                                                                                          
49 Dados do Plano de Estabilização Fiscal, de 28 de outubro de 1998. 
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capitalização do Banco do Brasil, por esta ou por outras vias, viabiliza o financiamento de 

déficits quase-fiscais. 

Em função de limitações legais, apenas uma parcela dos recursos que estavam 

depositados no Banco Central foram transferidos ao Banco do Brasil para a constituição do 

fundo de investimento. Os recursos remanescentes no Banco Central recebem 95,5% da taxa 

over-selic, inferior à remuneração do Banco do Brasil mas, ainda assim também superior à taxa 

de captação dos grandes bancos.  

No caso da CEF, além do monopólio das operações de crédito a habitação e 

saneamento, muitas vezes financiadas com recursos orçamentários, os depósitos judiciais 

funcionavam como mecanismo financiador da instituição. Seriam efetuados obrigatoriamente 

na CEF, de acordo com o Decreto no. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, os depósitos para 

garantia, quando exigida, das obrigações decorrentes de participação em licitação e de 

execução de contrato celebrado com órgãos da administração federal e autarquias.  

A manutenção da CEF como instituição exclusiva para recebimento de depósitos 

judiciais por si só já representaria uma concessão do Governo Federal. Tendo em vista que a 

remuneração paga pela instituição ao depositante é dada por TR mais 0,5% ao mês e que a 

parcela dos depósitos judiciais sobre a qual não incide compulsório pode ser livremente 

aplicada, conclui-se que os depósitos judiciais têm-se configurado em extraordinária fonte de 

ganhos, os quais tem como contrapartida encargos para o Tesouro Nacional. A CEF possui 

ainda a possibilidade de auferir esses ganhos sem qualquer risco pois pode fazer hedge, 

protegendo-se contra variações indesejáveis da TR ao adquirir títulos do Tesouro Nacional 

também indexados à TR, as NTN-H. O diferencial de taxas, livre de riscos, constitui o funding 

básico da CEF. 

Além disso, a Circular n. 2.462, de 10 de agosto de 1994, dispôs sobre a 

exigibilidade de recolhimento compulsório sobre depósitos judiciais, em espécie ou em títulos 

públicos federais ou estaduais, junto ao Banco Central. Os encaixes em espécie, remunerados 

pela Taxa Referencial - TR acrescida de 0,5% ao mês, revelaram-se pouco atrativos quando 

comparados aos depósitos em títulos públicos, os quais apresentam rentabilidade bastante 

superior, o que fez com que a CEF adquirisse títulos do Tesouro Nacional.  

A partir de 1998, os depósitos judiciais passaram a ser recolhidos à Conta Única 

do Tesouro Nacional e utilizados para abater  a dívida mobiliária. Essa iniciativa, embora sujeita 

a contestações judiciais, deverá impedir que a CEF obtenha seu principal funding. No caso de 

continuarem a ser realizadas operações quase-fiscais, elas certamente se tornarão mais 

explícitas, refletindo-se em desequilíbrios da instituição. Vale lembrar que a despeito de toda 

essa rede intrincada que estabelece o mecanismo de financiamento de déficits quase-fiscais, 

monetariamente ou não, permanece a exigência de que as instituições oficiais de crédito sejam 

lucrativas e distribuam dividendos.  
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No que se refere aos fundos de desenvolvimento regional, também chama a 

atenção o fato das instituições financeiras responsáveis serem apenas as federais, de caráter 

regional: o Banco da Amazônia S.A. - Basa para o Fundo Constitucional de Financiamento do 

Norte - FNO; o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB para o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste - FNE e  o Banco do Brasil S.A. - BB para o Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-Oeste - FCO. Tecnicamente, não há justificativa para esse tipo de 

discriminação em relação às instituições financeiras. Ao contrário, o apoio das instituições 

financeiras federais de caráter regional, identificadas como governo, tem um componente de 

moral hazard. Os devedores sentem-se mais seguros e tendem a contrair maiores dívidas 

esperando contar com o perdão em caso de dificuldade.  

Além disso, a concentração da concessão do crédito nas instituições financeiras 

federais de caráter regional, por expô-las à pressão política, tende a reduzir a eficiência da 

concessão de empréstimos. A conseqüência fiscal tende a ser a transferência para as 

gerações futuras dos encargos do financiamento desses gastos através do aumento da dívida, 

a qual fica ainda sempre sujeita a pressões por alongamentos e renegociações. Esse 

comportamento torna quase impossível conhecer os subsídios a priori, fato constatado quando 

se avalia de forma recorrente a situação fiscal dos Fundos e a capacidade de repagamento dos 

devedores, em especial os do crédito rural. Naturalmente, essas instituições também são 

beneficiadas pois, além de vantagens indiretas, fazem jus à taxa de administração de até 3% 

ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo respectivo e apropriada mensalmente. 

Do ponto de vista distributivo e ainda no capítulo das pressões políticas, os 

subsídios, fruto de uma decisão de política econômica referendada pela sociedade, devem ser 

incluídos no Orçamento, evitando-se tanto quanto possível o recurso a mecanismos menos 

transparentes (equalização de taxas, emissão de títulos, etc.). Relativamente aos subsídios a 

agricultura, Meltzer (1995) também propõe que o governo utilize o orçamento e não o sistema 

bancário para evitar corrupção. Nesse sentido, a diferença entre realizar investimentos numa 

região através de um Fundo ou assignando-os diretamente no Orçamento é que, no segundo 

caso, é mais fácil definir prioridades, evitar duplicidades e buscar maior eficiência e controle do 

gasto.  

Ressalte-se que a concessão de subsídios parece estar, cada vez mais, na 

contramão da História. A recente política da União Européia para reduzir as desigualdades 

regionais,  descrita por Brito & Bonelli (1997), é um bom exemplo: “(...)os policy-makers estão 

se afastando da sua anterior dependência dos subsídios como forma de incentivo ao 

investimento e ao emprego. As medidas estão sendo orientadas mais em direção ao aumento 

da competitividade e ao ambiente regional de negócios, através do desenvolvimento de infra-

estrutura, transferência de tecnologia e serviços de consultoria, especialmente para makerting 

e exportações. A natureza da provisão de infra-estrutura propícia aos negócios também está 

mudando: a tradicional oferta de terrenos e serviços locais está sendo suplantada pela criação 

de parques de ciência e tecnologia e centros de telecomunicações.”  
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Numa postura menos radical, poder-se-ia argumentar que os programas de crédito 

do governo ao setor privado, por terem por objetivo a implementação de políticas, devem incluir 

subsídios a setores considerados preferenciais (áreas de habitação, exportação, agricultura, 

investimentos em infra-estrutura). Contudo, se a situação social e as diretrizes de política 

econômica apontam a necessidade de conceder subsídios a um setor ou região, porque não 

incluir esses gastos no Orçamento ?  

4.4. Comentários finais e sugestão de medidas  

A nova metodologia de apuração das NFSP do Governo Central “acima da linha”, 

que começou a ser implantada em 1998, permite solucionar tanto parte das questões de 

abrangência como o descompasso entre  liberação de recursos e gasto efetivo. É possível, 

assim, saber o que foi efetivamente gasto por órgão da administração direta e indireta do OGU. 

Em conseqüência, torna-se mais fácil o planejamento orçamentário, inclusive com a definição 

de metas fiscais, e o seu monitoramento a cada mês.  

Contudo, ressalte-se que permanecem pelo menos duas fontes importantes de 

discrepância estatística: a apropriação de juros e correção monetária e o resultado do banco 

central. A primeira tende a ser minimizada se o contexto for de inflação reduzida; a segunda 

depende da redefinição do relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco Central. Além 

disso, a nova metodologia torna incomparáveis as estatísticas anteriores e as atuais, além de 

não permitir desagregar algumas categorias de gastos como, por exemplo, as atividades e 

projetos contidos nas outras despesas de custeio e capital e algumas transferências legais aos 

Estados e Municípios.  

As principais medidas que ainda precisam ser adotadas para corrigir as 

discrepâncias estatísticas nas NFSP incluem a utilização de dois instrumentos parcialmente 

disponíveis: o Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, 

atualmente sob a tutela do Departamento da Dívida Pública - DEDIP do Banco Central, que 

contém dados desagregados por empresa, nos níveis federal, estadual e municipal; e a 

discriminação de credores e devedores da dívida externa, atualmente sob a tutela do 

Departamento de Capitais Estrangeiros - FIRCE do Banco Central. As informações do CADIP 

seriam particularmente úteis no caso da determinação da proxy de juros, a qual deveria ser 

revista com maior freqüência. Além disso, seria preciso considerar no cômputo da dívida 

externa pelo Banco Central a diferença entre câmbio e inflação.  

Quanto às Necessidades de Financiamento das Empresas Estatais, o tratamento 

dado à correção monetária deve ser único para todas as rubricas e o deflator deve, 

preferencialmente, ser o IGP-DI centrado, para compatibilização da série com o Banco Central. 

Convém, ainda, contabilizar à parte as receitas de privatização e as dívidas transferidas do 

setor público para o setor privado para  explicitar o resultado antes e depois das receitas de 

privatização. 
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Quanto às Necessidades de Financiamento dos Estados e Municípios e das 

Empresas Estatais Estaduais e Municipais, o ideal seria que fosse criado dispositivo legal 

determinando o encaminhamento das contas “acima da linha” e “abaixo da linha”, pelas 

Secretarias Estaduais de Fazenda, de modo centralizado ao Tesouro Nacional, no primeiro 

caso, e à Sest, no segundo. Este dispositivo visaria manter o fluxo das informações, evitando 

que seu fornecimento fosse apenas eventual, e reduzindo a dependência das informações do 

sistema bancário, as quais podem apresentar incorreções até porque não são completas. 

Cabe ressaltar, contudo, que a despeito dos aperfeiçoamentos metodológicos que 

foram e que ainda podem vir a ser adotados, as estatísticas fiscais continuam não 

apresentando suficientes controles para despesas por competência. Este fato assume maior 

gravidade quando se constata que o crescimento da assunção de novas dívidas nos últimos 

anos aparentemente decorre do fato de que o Orçamento apresenta certas limitações 

intertemporais que fazem com que o conceito de déficit planejado seja um indicador muito 

otimista da capacidade de pagamento do governo a longo prazo. Em conseqüência, alguns 

gastos vão sendo financiados, paralelamente, pelo crescimento de dívidas não explicitadas. 

Essas dívidas, ainda que não de imediato, acabam sendo assumidas pelo governo, impactando 

a DLSP. 

O simples reconhecimento da necessidade de um ajuste patrimonial não soluciona 

o problema de que novas dívidas continuam sendo geradas da mesma forma, com graves 

implicações para o fluxo de caixa futuro. Ao contrário, o ideal seria efetuar as correções, tanto 

quanto possível, na série passada. Na impossibilidade de efetuar correções, as alterações de 

metodologia devem ficar claras, sendo informadas em notas de rodapé, para se que possa ao 

menos ter um referencial crítico sobre os números apresentados e eventuais distorções 

provocadas não por um aumento efetivo das NFSP, mas por alterações metodológicas. Além 

disso, a metodologia adotada e suas revisões devem constar de uma manualização detalhada 

dos procedimentos, com o objetivo de preservar a memória da instituição e orientar discussões 

futuras. 

Abstraindo as questões metodológicas, o equilíbrio das contas públicas, planejado 

para ocorrer com uma dada despesa, tem sido surpreendido por gastos não previstos, que não 

passaram no Orçamento, e que possuem um efeito multiplicador pois são financiados pela 

dívida mobiliária federal, sobre a qual incidem encargos. Assim, a conta final do Governo em 

termos de valor presente é ainda maior que a aqui apresentada, pois é financiada pela emissão 

de títulos do Sistema Securitizar ou da DPMFI, seja de responsabilidade do Tesouro ou do 

Banco Central. Em suma, trata-se de encontrar um tratamento intertemporal para a 

contabilização do déficit e para o orçamento que retire da medida a tendência de 

superestimação da capacidade de pagamento do governo a longo prazo. 

Exercer um controle fiscal mais efetivo é tão mais difícil quanto maior a 

descentralização e quanto menor a padronização do processo de gasto. Sabe-se, por exemplo, 

que a despeito do empenho do governo de gerar superávites primários no Orçamento, a 
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estrutura de federalismo fiscal não permite que se tenha um controle efetivo sobre os 

resultados fiscais de uma importante esfera de governo: Estados e Municípios. Assim, a 

existência de várias esferas de governo - federal, estadual e municipal - e a proliferação de 

fundos que não transitam pelo Tesouro Nacional, além do financiamento monetário de déficits 

quase-fiscais, complicam a análise, dando a impressão equivocada de que o Orçamento Geral 

da União pode garantir sozinho determinado nível de ajuste fiscal. 

De fato, além das deficiências intertemporais do processo orçamentário, 

sobressaem, no caso brasileiro, as deficiências na determinação do universo da política 

monetária. Na verdade, os mecanismos de financiamento, monetário ou não, de déficits quase-

fiscais revestem-se de uma complexidade, cuja compreensão exige que se conheça os papéis 

que assumem os bancos estaduais na estrutura federativa e as instituições oficiais de crédito 

na concessão de empréstimos subsidiados. 

Assim, a inclusão de déficits quase-fiscais no conceito de NFSP, a exemplo do 

que ocorre em diversos países da OCDE, seria uma medida de controle bastante salutar. 

Como ponto de partida para a mensuração, poder-se-ia utilizar a metodologia desenvolvida em 

Cepal (1991,p.25-26) que, adaptada à realidade brasileira estabeleceria o somatório das 

seguintes operações: 

i)  Os custos financeiros do Banco Central provenientes da emissão de 

certificados de depósitos (CDs). 

ii)  O encaixe remunerado pelo Banco Central, ou seja o montante de juros pagos 

sobre o encaixe proveniente de depósitos do público. 

iii) Os gastos incorridos pelo Banco Central, devido à assistência de bancos em 

liquidação. 

iv)  Os custos financeiros líquidos do Banco Central e dos Bancos Estaduais 

provenientes das linhas de crédito de desenvolvimento. 

v)  Os gastos administrativos do Banco Central e dos Bancos Estaduais ligados ao 

manejo do crédito de desenvolvimento e ao manejo de crédito interno. 

vi)  Os ingressos por juros sobre créditos concedidos ao Setor Público Não 

Financeiro. 

vii) Os ingressos por juros líquidos sobre empréstimos de liquidez ao sistema 

financeiro. 

viii) As transferências do Banco Central ao Tesouro Nacional e dos Bancos 

Estaduais aos Tesouros Estaduais, por empréstimos legalmente irrecuperáveis. 
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ix)  Os custos financeiros líquidos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e 

Banco de Desenvolvimento Econômico e Social50 provenientes do crédito de desenvolvimento 

especializado.  

x)  Os custos administrativos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e 

Banco de Desenvolvimento Econômico e Social pelo manejo do crédito de desenvolvimento 

especializado. 

xi)  As transferências concedidas pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal 

e Banco de Desenvolvimento Econômico e Social ao setor privado, devido à carteira 

irrecuperável. 

                                                           
50 Citaram-se estas como principais exemplos das instituições financeiras oficiais encarregadas de 
financiar setores preferenciais e promover o desenvolvimento, como parte da política fiscal, mas o ideal 
seria incluir a todas. Um inconveniente, no entanto, é o fato de que a União nem sempre detém a 
totalidade das ações dessas empresas, embora detenha maioria, o que embute uma tendência a 
superestimar-se o déficit quase-fiscal.  
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5. O MODELO BRASILEIRO DE RELACIONAMENTO ENTRE TESOURO 
NACIONAL E BANCO CENTRAL  

No capítulo anterior, foram analisadas questões metodológicas envolvidas na 

mensuração de resultados fiscais e na separação entre as políticas fiscal e monetária. Discutiu-

se como a política monetária é freqüentemente utilizada para o financiamento de gastos, em 

países onde a disciplina fiscal não está consolidada, dando origem a déficits quase-fiscais.  

Neste capítulo, são analisados os principais aspectos contábeis e institucionais 

que definem o relacionamento entre o Tesouro Nacional e o Banco Central no Brasil e em que 

circunstâncias podem ensejar o financiamento monetário à política fiscal ou dificultar a 

condução da política monetária.  

Esses aspectos tem reflexos diretos nos resultados operacionais do Banco 

Central, razão pela qual convém iniciar a análise, na primeira seção, pelo tratamento dado à 

transferência de resultados, sejam positivos ou negativos. Além disso, a despeito de a definição 

de uma regra permanente de transferência ser importante para impedir o acúmulo de lucros ou 

de prejuízos no futuro, subsiste o problema do estoque atual. Nesse sentido, são também 

analisadas duas alternativas para o problema de estoque: respectivamente, a reclassificação 

das contas “resultado a compensar” e “meio circulante” e a assunção de dívida ou a 

capitalização do Banco Central pelo Tesouro Nacional. A primeira alternativa recoloca a 

questão teórica do conceito de moeda utilizado, enquanto a segunda traz implícita a discussão 

sobre os limites para a atuação do banco central, com maior ou menor independência. 

A segunda seção discute as origens dos prejuízos do Banco Central, associados 

ao fato de que uma parcela significativa da despesa pública não transita pelo Orçamento. 

Demonstra-se que a assunção pelo Banco Central, ao longo do tempo, do ônus de operações 

fiscais e quase-fiscais, deu origem a um estoque de títulos com rentabilidade inferior à de 

mercado e pouco adequados à política monetária.  

Nesse sentido, são abordados os problemas da não inclusão no Orçamento das 

operações com reservas internacionais, dos encargos com títulos de emissão própria, bem 

como com operações que decorrem da função de supervisão bancária e assistência financeira. 

Além disso, analisa-se o descompasso entre taxas ativas, oriundas da remuneração de 

reservas internacionais, e taxas passivas que remuneram os títulos de emissão própria do 

Banco Central. As soluções propostas abrangem desde trocas de títulos para equacionar 

problemas de estoque, até a redefinição das funções que cabem ao Banco Central, do seu 

grau de independência e do controle que deve exercer a sociedade sobre suas operações.  

Na terceira seção, são analisadas as questões relativas à conta única do Tesouro 

seja no que diz respeito à sua remuneração superior à dos títulos do Tesouro na carteira do 

Banco Central, seja no que se refere aos problemas monetários gerados pela permanência da 

conta única no Banco Central. 
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5.1. Os resultados operacionais do Banco Central 

  No Brasil, o Banco Central foi criado51 com personalidade jurídica e patrimônio 

próprios, ficando inicialmente determinada a incorporação dos resultados obtidos ao seu 

patrimônio. Somente em 1987, no bojo do processo de separação das contas do Tesouro 

Nacional e Banco Central, ficou estabelecido52 que os resultados obtidos pelo Banco Central, 

após compensados eventuais prejuízos de exercícios anteriores, passariam a ser transferidos 

ao Tesouro Nacional na forma e prazo definidos pelo Conselho Monetário Nacional.  

Argumentava-se, na época, que os lucros do Banco Central eram obtidos às 

custas do Tesouro Nacional, em virtude do descompasso entre taxas ativas e passivas, e que 

esse excesso deveria ser evitado pois refletia-se em maior colocação de títulos do Tesouro e, 

portanto, em elevação da dívida pública. Além disso, havia certa desconfiança com relação ao 

destino de tais lucros, tendo em vista que o controle que a sociedade exerce sobre as 

atividades do Banco Central é sempre bem menor que sobre os gastos fiscais que transitam no 

Orçamento. Assim, em conseqüência do processo de separação de contas, foram transferidos, 

de 1988 a 1998, recursos ao Tesouro Nacional originários dos resultados do Banco Central no 

montante de aproximadamente US$ 70 bilhões.  

A sistemática da transferência, contudo, foi sendo alterada no sentido de reduzir a 

periodicidade para evitar o acúmulo de resultados positivos. Desse modo, se em 1989 

determinou-se53 que o recolhimento dos resultados positivos apurados em seus balanços 

semestrais deveria ser efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao da apuração, em 

1995 o recolhimento passou a ser até o dia 10 do mês subsequente ao da apuração54. Além 

disso, estabeleceu-se que, a partir de então, os resultados do Banco Central seriam, após a 

transferência, destinados à amortização da dívida pública do Tesouro Nacional, com prioridade 

para a DPMFI de responsabilidade do Tesouro Nacional em poder do Banco Central. 

A partir do 2º semestre de 1994, contudo, o Banco Central passou a apresentar 

contínuos resultados negativos em função, basicamente, da mudança no relacionamento 

promovida no final da década de 80, da política cambial após 1994 e de operações 

classificadas como quase-fiscais, ou seja, aquelas que não estão especificamente vinculadas 

ao exercício da política monetária.  

Para evitar o incômodo da explicitação dos prejuízos, foram eles reclassificados 

como “Resultados a Compensar”, uma conta do Ativo, assim permanecendo registrados até 

que pudessem vir a ser compensados com resultados positivos em exercícios futuros. Ainda, 

para evitar que o tempo necessário ao equacionamento do problema agravasse os 

                                                           
51 A criação do Banco Central e a incorporação dos resultados ao seu patrimônio foi determinada pela 
Lei n.º 4.595, de 31.12.64. 
52 A mudança foi determinada pelo Decreto-lei n.º 2.376, de 25.11.87. 
53 Pela Lei nº 7.862, de 30 de outubro de 1989.  
54 A Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, deu nova redação ao artigo 4º da Lei nº 7.862/89. 
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desequilíbrios, de acordo com os Votos BCB 217/96 e CMN 100/96, o valor da conta 

“Resultado a Compensar” seria remunerado com base na taxa SELIC, isto é teria remuneração 

idêntica à da Conta Única do Tesouro. A partir do 1º. semestre de 1997, em atendimento à 

Comunicação BCB 182/97, o valor equivalente à remuneração passou a ser provisionado.  

No período compreendido entre o 2º semestre de 1994 e o 2º semestre de 1997, 

foram acumulados resultados negativos nos balanços do Banco Central, no valor de R$ 11,6 

bilhões, conforme se observa na tabela 14.55 O valor que foi objeto do acerto entre o Tesouro 

Nacional e o Banco Central ao final de 1998 foi o resultado acumulado até 31.12.97, atualizado 

pela taxa SELIC, atingindo  R$ 14, 6 bilhões. 

TABELA 14
Resultados Operacionais e Resultados a Compensar do Banco Central

R$ milhões
Período Resultado Provisão Resultado a Compensar

2 sem 1994 -8.755 2.472
1 sem 1995 234 2.519
2 sem 1995 -3.148 5.902
1 sem 1996 -504 7.233
2 sem 1996 337 7.751
1 sem 1997 -643 800 8.378
2 sem 1997 -1.233 1.198 11.603
Fonte: Banco Central do Brasil  

Poder-se-ia subentender-se que, enquanto decorrência de operações quase-

fiscais, essa conta correspondia a um direito a receber por parte do Banco Central e que o 

responsável pelo pagamento seria o Tesouro Nacional. Contudo, como não havia devedor 

formal e explicitamente reconhecido, e tendo em vista que não havia previsão de reversão dos 

resultados negativos mensais verificados nos balanços, essa rubrica ficou pendente de acerto 

com o Tesouro Nacional. A solução encontrada foi, então, em dezembro de 1997, criar, mais 

uma vez, um Grupo de Trabalho56 destinado a apresentar proposta para harmonização de 

procedimentos operacionais entre o Tesouro Nacional e o Banco Central.  

Havia, de fato, dois problemas a solucionar: a definição de uma regra permanente 

para a transferência de resultados operacionais, fossem eles positivos ou negativos; e a 

definição da regra de absorção do estoque de prejuízos, até então não-explicitados.  

5.1.1. A DEFINIÇÃO DE UMA REGRA PERMANENTE DE TRANSFERÊNCIA DE RESULTADOS 

A ausência de previsão de reversão dos resultados negativos, apresentados 

desde a introdução do Plano Real, indica a origem estrutural do desequilíbrio econômico-

                                                           
55 Ao final do primeiro semestre de 1998, esse mesmo resultado, corrigido pela taxa SELIC e acrescido 
do novo fluxo negativo e do provisionamento de R$ 3,5 bilhões, atingia R$ 13,3 bilhões, segundo 
levantamento do Grupo de Trabalho. Contudo, para o acerto de contas, tomou-se o resultado de final de 
1997, posto que a nova regra determinaria a transferência em bases anuais e, não mais semestrais como 
até então. 
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financeiro apresentado nas contas do Banco Central, no que concerne ao relacionamento com 

o Tesouro Nacional, relacionada ao descasamento entre remunerações dos ativos e passivos 

que integram a estrutura patrimonial do Banco Central.  

Uma das causas desse descasamento refere-se à sistemática de transferência 

semestral dos resultados positivos. Em parte, porque não possibilita a capitalização do Banco. 

Na verdade, falta base legal para que o Banco constitua reservas mínimas necessárias a 

manter-se capitalizado, com Patrimônio Líquido compatível com o volume dos seus ativos e 

passivos. Em parte, porque a regra atual pode permitir financiamento ao Tesouro Nacional, na 

medida que pode ocorrer apuração de resultado positivo no 1º semestre, que é transferido, e 

negativo no 2º semestre, que permanece no Banco, a exemplo do que ocorreu nos exercícios 

de 1990, 1991 e 1994. Isto é, há discrepância entre os critérios de apropriação: competência 

no Banco Central e caixa no Tesouro. O mais grave, contudo, é que não havia definição sobre 

o tratamento a ser dado aos eventuais resultados negativos, enquanto não fossem 

compensados com resultados positivos em semestres futuros.  

Para equacionar esses problemas, sugeriu-se que fosse alterada a já mencionada 

Lei nº 7.86257, a qual regulamenta o procedimento de transferência de resultados positivos do 

Banco Central para o Tesouro Nacional. Ao determinar a data de 10 de janeiro para as 

eventuais transferências de resultados positivos, seria considerada a apuração anual, evitando-

se o repasse de recursos em meados do ano, o que, conforme já comentado anteriormente, 

pode configurar financiamento indireto ao Tesouro Nacional. O montante da transferência seria 

determinado pelo valor da parcela que excedesse o limite máximo considerado ideal para o 

Patrimônio Líquido do Banco Central, após computadas eventuais constituições ou reversões 

de reservas. Os recursos da transferência seriam, do mesmo modo que até o momento, 

destinados exclusivamente ao pagamento da dívida pública mobiliária federal interna, devendo 

ser amortizada, prioritariamente, a dívida mobiliária existente junto ao Banco Central. 

Regra idêntica seria adotada no caso em que fossem verificados prejuízos no 

Banco Central, devendo o Tesouro Nacional efetuar a cobertura mediante emissão de títulos, 

sendo admitido seu resgate antecipado com o produto do resultado gerado pelo próprio Banco 

Central. Além disso, para evitar um aprofundamento do desequilíbrio durante o período 

compreendido entre 1º de janeiro até a data do efetivo pagamento, o resultado negativo teria a 

mesma remuneração da Conta Única do Tesouro. 

Para tornar a nova regra aplicável, seria preciso determinar os limites que 

ocasionariam a transferência ou a cobertura de resultados. A solução proposta passa, portanto, 

também pela  criação58 de limites mínimo e máximo para o Patrimônio Líquido do Banco 

Central. Para não criar amarras na lei em assunto que deve ter flexibilidade, posto que os 

limites deverão ser periodicamente avaliados à vista da composição dos ativos e dos passivos 

                                                                                                                                                                          
56 A criação do Grupo de Trabalho deu-se por meio da Portaria nº 337/97. 
57 Art. 4º, § 1º, § 2º e § 5º. 
58 Lei nº 7.862, Art. 4º, caput. 
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constantes do balanço do Banco Central e das atividades desenvolvidas pela Autarquia, com o 

intervalo de valores julgado adequado para absorver variações patrimoniais conjunturais, a 

regulamentação dos limites máximo e mínimo melhor caberia ao Conselho Monetário Nacional. 

Ressalte-se, porém, que não há na experiência internacional uma posição clara quanto ao 

Patrimônio considerado ideal para uma Autoridade Monetária. Assim, a definição seria, de 

qualquer modo, discricionária. 

Em resumo, na eventualidade da projeção do resultado anual do Banco Central 

indicar prejuízo, seria solicitado ao Tesouro Nacional o aporte de recursos equivalentes. Se o 

resultado do Banco Central fosse positivo, somente seria transferido a crédito do Tesouro 

Nacional, em bases anuais, para amortização e pagamento do serviço da dívida mobiliária 

junto ao Banco Central, após compor o seu Patrimônio Líquido mínimo, estabelecido como 

função do ativo. Dessa forma, o resultado passaria a receber tratamento de bandas. 

5.1.2. A RECLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS A COMPENSAR E MEIO CIRCULANTE: A 
QUESTÃO DA CONCEITUAÇÃO DO MEIO CIRCULANTE 

Relativamente à definição da regra de absorção do estoque de prejuízos, duas 

alternativas foram consideradas. A primeira delas diz respeito à reclassificação das contas 

Resultados a Compensar e Meio Circulante para o Patrimônio Líquido do Banco Central, 

implicando um efeito positivo tendo em vista que o Meio Circulante seria mais que suficiente 

para compensar a conta Resultados a Compensar. A reclassificação da conta Resultados a 

Compensar não exige maiores explicações pois está baseada no reconhecimento de que 

acumula prejuízos que teriam sido indevidamente ativados e ficariam melhor se expressos no 

Patrimônio Líquido do Banco Central.  

Quanto à reclassificação do Meio Circulante, no entanto, a questão é mais 

complexa. A idéia básica é de que, embora figure no caixa de alguém, o Meio Circulante não 

estaria sujeito a exigibilidade de fato junto à Autoridade Monetária pois, na ausência de um 

currency board, não seria conversível a não ser em si mesmo. Sua presença no passivo do 

Banco Central seria, então, apenas explicada pela tradição que vem da época em que era 

assegurado ao Meio Circulante a livre conversibilidade (padrão ouro) e remonta a um conceito 

de moeda em que a aceitação pela sociedade baseava-se no lastro.  

Esse conceito de moeda, contudo, é reconhecido hoje, por vários autores, como 

sendo inadequado tendo em vista que é a confiança que depositam os agentes econômicos na 

moeda que lhe assegura o seu valor intrínseco. Essa característica fica mais evidenciada pelo 

fato de que boa parte da circulação física vem sendo crescentemente substituída por 

operações contábeis.   

Nesse sentido, o Meio Circulante e as Reservas Bancárias teriam naturezas 

distintas. Embora ambos componham a Base Monetária e constituam uma fonte de recursos 

para o Banco Central , representando passivos que constam unicamente na sua contabilidade, 

as Reservas Bancárias têm valor intrínseco para o Banco Central, como passivo, na medida 
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em que são por ele fixadas. Com efeito, ao poderem ser demandadas, as Reservas devem ser 

classificadas como item “Exigível”. Isso não ocorreria, no entanto, com o Meio Circulante, 

permitindo, em princípio, que este fosse classificado como “Não Exigível”, inclusive para fins de 

medida do monopólio ou do poder de emissão do Banco Central. Nesse sentido, o Meio 

Circulante só poderia ser considerado um passivo do Banco Central no que se refere à 

renovação das cédulas e moedas. 

Ocorre que, de acordo com os princípios contábeis, uma conta somente pode e 

deve ser inscrita no passivo exigível se existir uma data de vencimento da exigibilidade ou a 

expectativa de que o pagamento será requerido em algum momento específico de tempo - 

embora o exato momento não seja conhecido no presente - e se houver o conhecimento do 

destinatário para quem será efetuado o pagamento. A tese básica, assim, seria de que essas 

duas condições não são obedecidas pelo Meio Circulante, o qual, não podendo ser 

considerado como Passivo, deveria integrar as contas de Patrimônio Líquido. Ou seja, 

contabilmente, também seria possível considerar o Meio Circulante como Não Exigível. 

Ressalte-se que essa análise constitui parte importante do diagnóstico dos 

desequilíbrios no relacionamento entre Banco Central e Tesouro Nacional no Brasil porque, 

após o Plano Real, ocorreu um restabelecimento da confiança na moeda seguido de um forte 

processo de remonetização da economia. Em conseqüência desse processo natural e não 

inflacionário, o Meio Circulante elevou-se muito e, pelo fato de ser classificado como conta do 

Passivo do Banco Central, agravou os desequilíbrios patrimoniais da Instituição. A solução de 

reclassificar o Meio Circulante para Patrimônio Líquido baseava-se na possibilidade de 

apropriação do ganho de senhoriagem no balanço do Banco Central, decorrente do processo 

de remonetização do Plano Real. 

Uma vez que a alternativa estudada implicava procedimento inédito na 

contabilidade de bancos centrais em todo o mundo, optou-se por efetuar consultas junto a 

contabilistas e economistas brasileiros de renome, inclusive auditores independentes, bem 

como junto ao FMI e ao Banco de Compensação Internacional – BIS59.  

De modo geral, a posição contrária à reclassificação baseou-se em três linhas de 

argumentação. A primeira diz respeito a uma suposta tentativa de produzir um efeito estatístico 

que escondesse a verdadeira situação do Banco Central. No que se refere ao BIS, por 

exemplo, ficou evidente que se aplicada a medida de forma concomitante à solução do 

problema do déficit no Banco, o deslocamento do Meio Circulante seria visto apenas como 

forma de cobrir o resultado negativo, ofuscando a defesa maior do procedimento calcada na 

consideração do ganho de senhoriagem pelo conceito de estoque.  

                                                           
59 Quanto aos aspectos econômicos, ver Peter Stella (1997), Tereza Ter-Minassian (1998), Martone 
(1998), Gonçalves (1998) e quanto aos aspectos contábeis, ver Carvalho & Martins & Iudícibus (1998). 
Dentre os economistas entrevistados, destacam-se G. A Mackenzie e Gabriel Sensenbrenner, do FMI, e 
Rubens Pena Cysne. Foi também realizada entrevista junto a juristas e a uma consultoria independente 
que analisa contas de bancos centrais em outros países. 
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O segundo argumento diz respeito à possibilidade de financiamento monetário 

pela via da incorporação da receita de senhoriagem ao Patrimônio Líquido do Banco Central. 

Ainda que o Banco Central argumentasse que esse procedimento seria utilizado apenas para o 

estoque, não constituindo uma regra a ser aplicada no futuro, o BIS não pareceu convencer-se 

em virtude do precedente que a operação criaria não só para o Brasil, mas também para outros 

países com menor disciplina fiscal.  

O ponto de partida da análise era de que o custo fiscal das operações monetárias 

e cambiais caberia ao Tesouro Nacional, devendo ser, se possível, orçado ou, pelo menos, 

coberto a posteriori. O seu financiamento através de receita de senhoriagem seria considerado 

inflacionário, posto que a oferta de moeda seria artificialmente elevada pelo Banco Central e 

não absorvida pela sociedade senão através de aumentos de preços.  

Argumentou o Banco Central junto ao BIS que este não era o caso do Brasil, que 

havia apresentado um processo de remonetização natural e não inflacionário baseado no 

restabelecimento da confiança na moeda, acompanhado de crescimento econômico, aspectos 

claramente demonstrados pela evolução do meio circulante, apresentada na tabela 15 e no 

gráfico 6. Não haveria, portanto, sentido em punir o Banco Central por uma alteração da 

demanda por moeda não prevista na teoria estabelecida, por simples apego a tradições 

contábeis que remontam ao padrão-ouro. 

 

Evolução do Meio Circulante
(em R$ milhões)

Meses 1995 1996 1997
JAN 7.957 11.029 15.735
FEV 9.328 10.630 15.486
MAR 7.852 11.081 15.305
ABR 8.189 11.032 15.042
MAI 7.489 11.354 15.334
JUN 8.370 12.043 15.130
JUL 8.492 11.654 15.139
AGO 9.344 12.293 15.447
SET 9.280 12.830 15.133
OUT 9.344 12.697 15.709
NOV 10.324 14.032 16.669
DEZ 13.770 17.188 20.251
MÉDIA(*) 8.788 11.873 15.411
(*) Excluídos os 2 maiores e os 2 menores saldos
Fonte: Nota para Imprensa, do Banco Central

TABELA 15
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Fonte: Nota para Imprensa, do Banco Central

GRÁFICO 6
Saldos do Meio Circulante
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Ressalte-se que nenhum dos especialistas consultados, inclusive os técnicos do 

FMI e do BIS, se opuseram aos contra-argumentos teóricos apresentados pelo Banco Central, 

concordando que talvez o arcabouço teórico e a prática contábil usuais não fossem capazes de 

prever tais casos. Perguntados sobre sua posição sobre a reclassificação do Meio Circulante 

na hipótese do Banco Central não apresentar resultados negativos, declararam que o assunto 

exigiria maior reflexão, posto que a princípio não identificavam um obstáculo técnico claro. 

Por fim, o terceiro argumento apontado enfocava a questão da percepção externa 

da medida. Tendo em vista que o Meio Circulante seria considerado como não exigível, havia 

também a preocupação de não aparentar falta de commitment das autoridades com o valor da 

moeda, ou incapacidade ou indisposição do Tesouro Nacional em arcar com os prejuízos 

acumulados do Banco Central. O maior peso relativo foi dado a esse terceiro argumento, tendo 

em vista a importância do aspecto credibilidade para o Banco Central. Assim, após ampla 

discussão do assunto, chegou-se à conclusão de que o assunto necessitava de maior 

amadurecimento no plano internacional. 

5.1.3. O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA OU A CAPITALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL PELO TESOURO 
NACIONAL  

Adiada a possibilidade de reclassificação das contas Resultados a Compensar e 

Meio Circulante para o Patrimônio Líquido do Banco Central, passou-se a considerar uma 

segunda alternativa: a capitalização do Banco Central pelo Tesouro, em montante não 

necessariamente limitado pelo saldo da conta de Resultados a Compensar. A idéia seria que, 

num primeiro momento, o Tesouro Nacional capitalizasse o Banco Central pelo valor 

equivalente ao prejuízo acumulado e o resultado projetado para o presente exercício, supondo-

se que o mesmo seria negativo.  

Contudo, o Tesouro Nacional não é propriamente um acionista do Banco Central, 

a quem caberia capitalizá-lo, a exemplo do que ocorre com empresas estatais. Assim, o 

simples reconhecimento da dívida pelo Tesouro Nacional foi considerado uma alternativa 

semelhante à capitalização e conceitualmente mais adequada para lidar com os problemas de 

estoque.  
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A partir da Carta Reversal (Ofício PRESI-98/1332, de 22.05.98) firmada entre o 

Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil,  ficou estabelecido o entendimento de que a 

cobertura da conta Resultados a Compensar existente no balanço do Banco Central seria de 

responsabilidade do Tesouro Nacional. Desse entendimento, surgiu a idéia de determinação da 

data limite de 31.12.98 para o pagamento do montante (bruto) da rubrica “Resultados a 

Compensar” existente em 31.12.97, com estabelecimento de remuneração sobre o montante 

mencionado até a data do seu pagamento. Assim, o saldo dos resultados negativos auferidos 

pelo Banco Central a partir de 1994 teria o mesmo tratamento daqueles registrados a partir da 

legislação que definisse a securitização da dívida, uma vez que as condições que geraram tais 

resultados permaneceram inalteradas. 

A capitalização do Banco Central ou a securitização da dívida, uma vez decididas, 

deveriam ser realizadas mediante emissão de títulos pelo Tesouro Nacional, sendo admitido 

seu resgate antecipado com o produto do resultado gerado pelo próprio Banco Central. As 

características de tais títulos seriam definidas pelo Conselho Monetário Nacional, entendendo-

se apenas que, de um lado, os títulos deveriam ser adequados às operações de política 

monetária e, de outro, as características ficariam condicionadas a questões orçamentárias.  

Esses aspectos serão objeto das seções seguintes, onde se procurará tratar da 

abordagem mais estrutural do problema.  Na verdade, é fácil constatar que as soluções até 

aqui apresentadas seriam suficientes apenas para equacionar os problemas de estoque de 

resultados negativos e de inadequação das atuais regras de transferência de resultado à 

situação exposta. Um completo equacionamento exigiria o levantamento das principais causas 

que deram origem ao atual saldo da conta Resultados a Compensar, além da já mencionada 

remonetização pós-Real.  

Antes porém de dar continuidade à discussão dos aspectos contábeis e 

institucionais dessa matéria, inclusive os de caráter mais estrutural, cabe ressaltar que o 

problema básico com a capitalização ou a securitização da dívida é que a implementação 

dessas alternativas muito provavelmente envolveria discussões que extrapolam o mérito da 

proposta, inclusive no que tange à formatação da política macroeconômica em curso. Isto é, 

colocar-se-ia em discussão - inclusive no Congresso, dado que a medida exigiria a aprovação 

de uma lei - o custo fiscal envolvido nas operações de política monetária e cambial, o que 

poderia cercear o grau relativo de independência do Banco Central e colocar em discussão ex-

ante o mérito das políticas macroeconômicas adotadas.  

A questão, portanto, é saber se a política monetária do Banco Central deve ser 

objeto de decisão pela sociedade democrática - tal qual é a política fiscal, através do 

Orçamento -, ou se o melhor caminho seria conferir independência ao Banco Central para tais 

decisões, o que incluiria uma decisão quanto ao financiamento das operações e, portanto 

quanto ao relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco Central. Essa outra discussão, mais 

abrangente, transcende os aspectos contábeis e institucionais e remete ao modelo de 

relacionamento entre as políticas fiscal e monetária no Brasil.  
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5.2. As despesas que não transitam pelo Orçamento Geral da União 

O primeiro aspecto que chama atenção quando se analisa a estrutura de ativos do 

Banco Central é que, com freqüência, ele se vê na contingência de receber títulos e outros 

ativos com remuneração e prazo inadequados a sua utilização em quaisquer de suas 

atribuições, os quais terminam por explicar em parte os desequilíbrios já mencionados.  

A situação assume maior gravidade no caso de despesas nitidamente fiscais que 

não integram o Orçamento nem do Banco Central nem do Tesouro Nacional, como é exemplo 

a contribuição periódica com cotas e ações para organismos internacionais tais como o FMI e o 

BIS, dentre outros60. Nesse caso, o financiamento monetário tem seus custos passados ao 

Tesouro, sob a forma de redução de transferências de resultado, apenas quando o Banco 

Central gera lucros. Os prejuízos específicos com essas operações não são explicitados e 

misturam-se aos demais. Quando há prejuízo, como já descrito anteriormente, eleva-se a conta 

Resultados a Compensar.  

De fato, a existência de operações quase-fiscais é uma das causas dos prejuízos 

acumulados do Banco Central que tem constituído uma importante forma de financiamento 

dessas operações, que embutem um desequilíbrio ex-ante que escapa ao planejamento fiscal 

e procuram transferir para o futuro o ônus do ajuste. Mais uma vez, indica uma forma 

intertemporal de evitar o ajuste fiscal necessário. Contudo, os prejuízos terminam por afetar o 

resultado primário do exercício61 e, conseqüentemente, a necessária consistência entre 

políticas econômicas.  

A relação entre déficits quase-fiscais, prejuízos no banco central e falta de 

disciplina fiscal possui vários precedentes na experiência internacional. Cepal (1991) descreve, 

por exemplo, o caso da Costa Rica, em que a insuficiência das transferências do Tesouro ao 

Banco Central encobria um déficit fiscal, não explicitado no Orçamento, o qual tinha origem nos 

gastos financiados pelo Banco Central. Também na Bolívia, nos anos 1987 e 1988, segundo 

Cepal (1991), os maiores gastos incorridos pelo Banco Central, e que compunham o déficit 

quase-fiscal, foram com a assistência aos bancos em dificuldades financeiras. 

E, ainda, de acordo com World Bank (1993,p.179), o Banco Central argentino era 

a principal fonte de instabilidade do país: “The Central Bank has been a major source of 

instability in Argentina. Numerous subsidies and the absorption of the internal and external debt 

by the public sector severely undermined the balance sheet of the Central Bank during the 

1980s. The principal losses were attributable to capital and foreign exchange rate losses 

associated with the takeover of foreign debt, the uncovered debt from banks liquidated after the 

collapse of the domestic financial system in 1980-82 as well as later, disguised fiscal 

expenditures through the Housing Bank (BHN), and, to a lesser extent, the Industrial 

                                                           
60 As contribuições a outros organismos (BIRD, BID, BAD, FONPLATA, etc.) integram o Orçamento do 
Banco Central, mas mesmo a sua administração pelo Banco Central é questionável. 
61 Esse desequilíbrio vem sendo considerado na apuração de NFSP abaixo da linha. 



 

 

 

113

Development Banks (BANADE), specially in 1986-87. The net worth of the Central Bank 

(BCRA) was always negative during the 1985-91 period, and the cumulative quasi-fiscal losses 

of the Central Bank were about US$ 15 billion by end-1989.” 

No Brasil, segundo levantamento realizado em dezembro de 199862, os ativos 

considerados impróprios à execução da política monetária, seriam63:  

• NTN-L, remuneradas a taxa de juros de 5% a.a., atualizadas pela variação da cotação de 

venda do dólar dos Estados Unidos, emitidas para substituição de papéis de 

responsabilidade do Tesouro Nacional na carteira do Banco Central, até o limite do passivo 

externo do Banco Central assumido pelo Tesouro Nacional nos termos do Plano Brasileiro 

de Refinanciamento e Clube de Paris (MYDFA), com base no Decreto n.º  2.414/97, no valor 

de R$ 659 milhões; 

• LFT-A, remuneradas à taxa Selic, acrescida de 0,0245% a.m. ,com prazo de 15 anos, 

emitidas para assunção pela União da dívida de responsabilidade dos Estados e do Distrito 

Federal, nos termos da Medida Provisória n.º 1.560-5/97, Art. 1º e Portaria MF n.º 113, de 

21.05.97; 

• NTN-A3, remuneradas a taxas variando de 5,25% a 6%, prazo de até 27 anos, emitidas 

para aquisição por instituições financeiras em troca de papéis (Par Bond) que haviam sido 

emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, nos 

termos do Decreto n.º 2.701, de 30.07.98, da Medida Provisória n.º  1.597-56/98 e da 

Portaria STN n.º  404, de 09.12.97, no valor de R$ 968 milhões; 

• NTN-B, remuneradas a taxa de juros de 6% a.a., atualizadas pela variação do IGP-M do 

mês anterior, nos termos do Decreto n.º  2.414/97, no valor de R$ 2.862 milhões; 

• NTN-P, remuneradas a taxa de juros de 6% a.a., atualizadas pela Taxa Referencial, com 

prazo mínimo de 15 anos, emitida nos termos Medida Provisória n.º  1.697-56/98, no valor 

de R$ 7 milhões; 

• Títulos da Dívida Agrária, remunerados pela Taxa Referencial e taxa de juros de 6% a.a., no 

valor de R$ 37 mil; 

• Créditos decorrentes do refinanciamento de saldos devedores de Estados, Distrito Federal e 

Municípios, bem como de suas autarquias, fundações públicas e empresas, por meio da Lei 

n.º  8.727/93, no valor de R$ 1.033 milhões; 

• Cotas e ações de Organismos Financeiros Internacionais, exceto FMI e BIS, no valor de R$ 

1.826 milhões; 

• Créditos junto ao FCVS, remunerados pela Taxa Referencial e juros de 7,99% a.a.; 

                                                           
62 Levantamento realizado pelo Grupo de Trabalho criado pela Portaria nº 337/97. 
63 Ressalte-se que os valores mencionados tem caráter apenas indicativo, devendo ser objeto de 
conciliação entre o Tesouro Nacional e o Banco Central e de aferição pela Secretaria Federal de Controle. 
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• Títulos a receber do Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 3.968 milhões; 

• Assistência financeira prestada a instituições em regime especial de funcionamento e em 

liquidação, para as quais não existe nenhuma garantia de recebimento. 

Além disso, haveria um passivo também não identificado com as atividades do 

Banco Central: 

• Empréstimo Compulsório, exigido dos consumidores de gasolina ou álcool e dos 

adquirentes de veículos, nos termos do Decreto-Lei n.º  2.288, de 23.07.86 (art. 10), 

atualmente indisponível no Banco Central no valor de R$ 10.095 milhões. 

De modo a permitir soluções definitivas para esse estoque, sugere-se a 

substituição dos títulos de emissão do Tesouro Nacional em poder do Banco Central (LFT-A, 

NTN-A3, NTN-B, NTN-P, TDA e créditos oriundos da Lei n.º  8.727/93),  bem como FCVS, 

títulos a receber do Estado do Rio de Janeiro e de créditos recebidos no âmbito do PROER e 

PROES, por títulos adequados aos fins de política monetária. Os novos títulos poderiam ser 

Letras Financeiras do Tesouro - LFT, remuneradas à taxa SELIC, a serem emitidos em 

dezembro de 1998, com 24 pagamentos mensais, fluxo de juros a partir de 2001.  

No que se refere às cotas e ações de organismos internacionais, sugere-se 

emissão de títulos pelo Tesouro Nacional para aquisição dos saldos das cotas e ações de 

organismos internacionais de que a União participe, a exceção dos relativos ao FMI e BIS, 

decorrentes da subscrição e aumento de capital ou da manutenção de sua paridade, existentes 

junto ao Banco Central. Os haveres dos organismos poderiam ser depositados no Tesouro 

Nacional, a quem melhor caberia sua administração. Os saldos das cotas e ações do FMI e do 

BIS, decorrentes da subscrição e aumento de capital ou da manutenção de sua paridade, não 

comporiam o acerto entre o Tesouro Nacional e o Banco Central, mas passariam a constar do 

Orçamento do Banco Central.  

No caso das Notas do Tesouro Nacional Série L – NTN-L existentes junto ao 

Banco Central, sugere-se a substituição até o limite do seu passivo externo em MYDFA, por 

outros títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional com características semelhantes às do 

título externo em questão. 

Sugere-se também a transferência para o Tesouro Nacional do saldo dos 

empréstimos compulsórios do Decreto-Lei n.º 2.288/86, depositados no Banco Central, sendo 

aceitos: títulos de emissão do Tesouro Nacional em poder do Banco Central, desde que não 

tenham sido emitidos a preços competitivos, TDA, créditos decorrentes das dívidas 

renegociadas no âmbito da Lei n.º 8.727, saldos das cotas e ações de organismos 

internacionais e créditos pertencentes à rubrica “Resultados a Compensar”. 

Conforme demonstrado no capítulo quatro, no cálculo das NFSP abaixo da linha, 

os prejuízos do Banco Central, da forma como são hoje contabilizados, já afetam o resultado 

operacional do exercício, tendo em vista que são considerados na apuração das variações de 
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estoques dos diversos ativos e passivos. As NFSP acima da linha, no entanto, assim como as 

suas previsões baseadas no Orçamento, concentram-se na apuração do resultado primário, 

assumindo equilíbrio do Banco Central. 

Assim, qualquer alteração patrimonial entre Banco Central e Tesouro Nacional 

promovida por alterações no relacionamento entre essas Instituições não afetaria o resultado 

fiscal no método do Banco Central. As despesas com juros do Tesouro Nacional seriam 

contabilizadas como receitas de juros no Banco Central e, no consolidado, não haveria 

diferença. Da mesma forma, também não haveria impacto sobre as contas nacionais. A 

observação é válida não só para a transferência de resultados e o reconhecimento de dívida 

pelo Tesouro, mas também para a  carteira de títulos do Tesouro Nacional mantida pelo Banco 

Central e eventuais alterações, no futuro, na remuneração da Conta Única. 

Nas NFSP acima da linha, no entanto, a transferência das cotas e ações dos 

organismos internacionais impactariam diretamente o resultado primário e as demais medidas 

anteriormente analisadas aumentariam o déficit operacional porque elevariam o dispêndio com 

juros pagos pelo Tesouro (o que hoje fica oculto dentro das contas do Banco Central) e, 

portanto, para uma dada relação dívida/PIB, elevariam a necessidade de geração de resultado 

primário por parte do Tesouro.  

No Orçamento Geral da União, o efeito do conjunto de operações mencionado - 

resultado a compensar, trocas de ativos e transferência de passivo - seria equivalente aos juros 

incidentes sobre um valor da ordem de R$ 12,6 bilhões.  

É interessante observar que, dadas as deficiências intertemporais do processo 

orçamentário no Brasil, no que se refere ao estoque de resultados negativos, apenas as 

despesas com juros dos títulos seriam orçadas. Assim, caso fossem emitidos títulos do tipo 

bullet com prazo longo, o impacto orçamentário só ocorreria no vencimento, ao passo que se a 

opção fosse por títulos mais curtos e com pagamento de juros ao longo da vida do papel, a 

inclusão no Orçamento dependeria da definição do momento em que seriam pagos os juros. 

Isto é, haveria sempre a possibilidade de postergar a inclusão. No caso de títulos longos, 

porém, há o inconveniente de inadequação à política monetária, que se pretende evitar até 

para permitir que o Banco Central não emita mais títulos de responsabilidade própria.  

Cabe lembrar que as alterações ora propostas, se somadas ao fim dessa emissão 

e à explicitação do custo de administração das reservas internacionais, trariam todas as 

operações do Banco Central para o Orçamento. O ideal seria que, concomitantemente, fossem 

adotadas medidas que determinassem maior responsabilidade fiscal e medidas estruturais no 

âmbito do Banco Central para fazer com que todas as suas operações passassem pelo 

Orçamento. No que se refere às medidas no âmbito do Banco Central, as mais importantes 

dizem respeito à administração das reservas internacionais, à emissão de títulos próprios de 

responsabilidade do Banco Central e à supervisão bancária, tratadas a seguir. 
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Do ponto de vista do resultado acima da linha e do Orçamento Geral da União, no 

entanto, as medidas anteriormente analisadas, de capitalização do Banco Central ou assunção 

da dívida, aumentariam a transparência e o controle que a sociedade exerce sobre os gastos 

do Banco Central no Brasil, visto que a partir de então, haveria necessidade de passar o 

financiamento dessas operações pelo Orçamento. Assim, embora as medidas ora propostas 

dão abranjam a totalidade de operações quase-fiscais, caminham no sentido de conferir maior 

transparência à separação entre as políticas fiscal e monetária, especialmente no que diz 

respeito à explicitação de custos fiscais e às questões metodológicas envolvidas na 

mensuração de resultados fiscais. 

5.2.1. A ADMINISTRAÇÃO DE RESERVAS INTERNACIONAIS  

No Brasil, o Banco Central é responsável pela regulamentação dos fluxos 

cambiais, relativos ao comércio exterior e aos capitais estrangeiros. O mercado de câmbio 

compreende dois segmentos, o de taxas livres ou comercial e o mercado de câmbio de taxas 

flutuantes, que inclui as operações relacionadas com turismo, transferências unilaterais 

(transferências de herança e patrimônio, donativos, prêmios etc.), investimentos brasileiros no 

exterior, cartões de crédito internacional e operações com ouro. Como executor da política 

cambial, o Banco Central atua no mercado interbancário visando, primordialmente, a 

estabilidade relativa da taxa de câmbio e pode adquirir os excedentes nele gerados ou suprir 

eventuais necessidades, de forma a evitar valorização da taxa, no primeiro caso, ou 

desvalorização se houver escassez de moeda, sempre observando a coerência com as metas 

da política monetária. No segmento de taxas flutuantes, as eventuais intervenções do Banco 

Central podem constituir-se em instrumento que permite o desarme de movimentos 

especulativos, contribuindo para uma dissociação entre os fatos econômicos e o cenário 

político e neutralizando tentativas de manipulação dos mercados de risco.  

Em março de 1995, o regime cambial brasileiro foi alterado, adotando-se o sistema 

de bandas cambiais. De acordo com esse novo regime, a política cambial passou a ser gerida 

por um sistema de faixas de flutuação para a taxa de câmbio. A intervenção do Banco Central 

no mercado de câmbio, através de leilões eletrônicos de compra ou venda, passaram a ocorrer 

sempre que as taxas de mercado atingiam os limites superior ou inferior das faixas de 

flutuação, podendo também haver intervenções no interior da faixa de flutuação para prevenir 

oscilações indevidas nas cotações.  

Um efeito importante das transações de compra e venda de divisas no mercado de 

câmbio contra a moeda nacional é a alteração de reservas no Banco Central, embora o 

acréscimo ou decréscimo verificado nas reservas internacionais não seja exatamente igual às 

compras ou vendas efetuadas através de leilões. Isso porque existem operações diretas do 

Banco Central, como o pagamento de encargos da dívida externa nele depositada, ou daquela 

relativa ao FMI, os créditos e débitos no âmbito dos Convênios de Créditos Recíprocos - CCR e 

as receitas de aplicações das reservas, entre outras.  
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A intervenção no mercado de câmbio, se dá através de crédito ou débito na conta 

de reservas bancárias da instituição que vendeu ou comprou aquelas divisas. Assim ocorre, no 

primeiro caso, expansão da base monetária e, no segundo, contração. A entrada de reservas é 

freqüentemente contraposta pela elevação de dívida de responsabilidade do Banco Central 

como instrumento de política monetária. Quando há aumento de reservas, em decorrência de 

um superávit comercial ou da entrada de capitais, o Banco Central intervém vendendo títulos. 

No caso inverso, intervém comprando papéis.  

Esse estreito relacionamento entre as políticas cambial e monetária justifica em 

vários países que a administração de reservas internacionais seja realizada pelo Banco 

Central. No Brasil, compete privativamente ao Banco Central64 ser o depositário das reservas 

oficiais de ouro, de moeda estrangeira e de Direitos Especiais de Saque - DES. Assim, o Banco 

Central mantém aquelas reservas aplicadas no mercado financeiro internacional em depósitos 

a prazos fixos diferenciados, em títulos governamentais estrangeiros, em ouro e em outros 

ativos financeiros de alta segurança e liquidez.  

Um outro aspecto a ser considerado diz respeito ao nível mínimo que o Banco 

Central tem que garantir para as reservas internacionais do País. O Senado Federal65 fixou 

como nível mínimo aquele que assegure recursos suficientes para manter a média mensal das 

importações dos últimos doze meses, durante um período mínimo de quatro meses. Assim, 

para o bom gerenciamento das aplicações, leva-se em conta todos os compromissos que o 

Banco Central tem no curto, médio e longo prazos, assim como a previsão de receitas e 

despesas do mercado de câmbio como um todo. 

Esse acúmulo de reservas internacionais, aliado à adoção de política ativa de taxa 

de juros, foi, a partir de 1994, o principal responsável pelo desequilíbrio patrimonial do Banco 

Central. Isso porque as divisas adquiridas são aplicadas no mercado internacional a taxas de 

juros menores do que as praticadas internamente, que remuneram os Bônus do Banco Central, 

utilizados para esterilizar a entrada dos recursos externos.   

Supor que a análise dos efeitos monetários da entrada de recursos externos é 

atribuição apenas da Autoridade Monetária seria incorrer em grave equívoco. Após a 

Constituição de 1988, quando ficou determinada a transferência do Resultado Operacional do 

Banco Central semestralmente, o custo do Tesouro passou a ser, na verdade, o custo da 

entidade "Tesouro + Banco Central". O Resultado Operacional do Banco Central, representado 

pela fonte 152, é então considerado desde já na definição das necessidades de financiamento 

do Tesouro Nacional, pois compõe as disponibilidades financeiras e orçamentárias 

consideradas nos leilões. Assim, como todas as ações da Autoridade Monetária afetam, de 

resto, direta ou indiretamente, o Tesouro Nacional, todas possuem um custo e um impacto 

fiscal. 

                                                           
64 Segundo a Lei nº 4.595. 
65 Conforme estabelecido na Resolução n.º 82, de 18.12.90. 
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É interessante observar que o mesmo ocorre quando a entrada de reservas está 

relacionada à emissão de títulos da dívida externa pelo Tesouro Nacional e à entrada de 

recursos de privatização. Apenas se o endividamento externo for conjugado a uma redução da 

taxa de juros é possível obter o efeito desejado de redução do endividamento. Para uma dada 

taxa de juros, a substituição de dívida interna por dívida externa de menor custo e o 

conseqüente efeito expansionista da elevação do nível de reservas internacionais sobre a base 

monetária são incompatíveis. Nesse caso, as operações realizadas com reservas tem seu custo 

transferido para o Tesouro em dois momentos: 

a) A entrada de reservas internacionais é fator determinante da expansão da base 

monetária e pode ensejar condições para uma indesejável elevação do nível interno de preços. 

Neste sentido, o aumento do endividamento cumpre a função de esterilizar o impacto 

expansionista das reservas internacionais sobre a base monetária. Contudo, a colocação de 

títulos de responsabilidade do Banco Central como instrumento de política monetária possui um 

custo fiscal que impacta o Tesouro via Resultado Operacional.  

b) As operações realizadas com reservas internacionais geram lucros ou prejuízos 

que também são repassados ao Tesouro a cada semestre, via Resultado Operacional. 

Embora indiretos tais efeitos devem, de algum modo, ser contabilizados. Ao final 

do processo, a tentativa de reduzir o nível de endividamento interno é neutralizada e o custo 

final corresponde à soma das taxas externa e interna, deduzida do valor auferido pela 

remuneração das reservas. Não obstante tenham sido utilizadas outras alternativas de política 

monetária para enxugar o efeito expansionista das reservas que não o endividamento interno 

e, muito embora o peso da dívida externa seja pequeno relativamente ao crescimento das 

reservas, não há como negar que a entrada de capitais externos contribui para elevar a dívida 

interna - seja de responsabilidade do Tesouro, seja do Banco Central -, o que neutraliza, 

portanto, a vã tentativa de reduzir o custo de endividamento pela substituição de dívida interna 

por dívida externa. 

O mais grave parece ser o fato de que o custo da política monetária em nenhum 

momento é explicitado ex-ante, pois nem as operações com reservas nem a emissão de títulos 

próprios do Banco Central transitam pelo Orçamento. Por essa razão, diferentemente do Brasil, 

em vários outros países, como é o caso do Canadá, a administração das reservas 

internacionais é realizada através de um Fundo constituído à parte, cujos custos cabem ao 

Tesouro. Ainda que se possa argumentar que os custos pertencem ao Tesouro de qualquer 

forma, a criação de um Fundo de administração das reservas internacionais fora do Banco 

Central, certamente contribui para aumentar a transparência e revelar os custos embutidos na 

operação. 
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5.2.2. A SUPERVISÃO BANCÁRIA E AS OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA  

Além das já descritas, o Banco Central possui, no Brasil, também algumas outras 

funções de regulação, tais como  fiscalizar as atividades de consórcios, fundos mútuos, 

sociedades de arrendamento mercantil e de crédito imobiliário e associações de poupança e 

empréstimo.  

Nesse contexto, o Banco Central pode conceder assistência financeira a 

instituições do Sistema Financeiro Nacional na forma de empréstimos de liquidez destinados a 

atender a eventuais problemas de liquidez, de natureza circunstancial e de caráter breve, 

experimentados pelas instituições. Trata-se de um instrumento clássico de política monetária, 

que se relaciona com uma das funções básicas do Banco Central, que é servir como 

emprestador de última instância, evitando que eventuais desequilíbrios de alguma instituição 

financeira possam repercutir-se no sistema.  

Dessa forma, a instituição que, num determinado dia, não detiver reservas 

suficientes para saldar suas exigibilidades, deve recorrer ao Banco Central. O empréstimo é 

concedido por um dia, baseado em garantias reais e às taxas de juros mais punitivas do 

mercado.  

É bem verdade que o Banco Central também pode atuar no contingenciamento do 

crédito ao setor público, monitorando o cumprimento de limites para o seu endividamento por 

intermédio do sistema financeiro. Isso é possível não só no que diz respeito às instituições 

financeiras privadas, mas também à administração do Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária - Proagro e  ao acompanhamento das operações de endividamento de estados e 

municípios, através de Sistema de Registro das Operações de Crédito com o Setor Público, 

inclusive com o propósito de fiscalizar o cumprimento dos limites e condições estabelecidos em 

Resoluções do Senado Federal. 

A literatura especializada, contudo, tem apontado algumas dificuldades quanto à 

essa prática.  Segundo Meltzer (1995), nos países em que cabe ao banco central realizar 

supervisão e regulamentação do sistema financeiro, tal função não é desempenhada 

adequadamente devido à ingerência de políticos que procuram defender seus interesses: "A 

experiência em diversos países durante os anos 80 sugere que os métodos tradicionais de 

regulamentação do seguro bancário e de supervisão funcionaram mal na última década."  

Além disso, argumenta que setores que desempenham atividades semelhantes às 

dos bancos, porém com menos supervisão e regulamentação, apresentam melhor desempenho 

com menor número de falência e intervenções. A mesma posição é partilhada por Cysne & 

Faria (1997) relativamente à supervisão bancária no Brasil. 

Em vista desta constatação, Meltzer sugere que o mercado substitua parcela da 

supervisão e regulamentação, propondo que sejam criados incentivos para que os acionistas 

impeçam que os bancos assumam elevados riscos, bem como regras para capitalização dos 

bancos. O autor sugere ainda, como mecanismo de controle pelo mercado, maior transparência 
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de informações, com uma avaliação freqüente das carteiras de crédito dos bancos por 

empresas de auditoria e de suas agências pelos próprios bancos, além do estabelecimento de 

uma escala descendente de limites de capital em relação aos ativos dos bancos. À medida que 

a instituição fosse se tornando mais frágil, esses limites seriam rompidos para baixo e uma série 

de mecanismos punitivos entrariam em ação, desde a suspensão de novos empréstimos, 

passando pela interrupção do pagamento de dividendos e chegando até a um takeover que 

tirasse a instituição das mãos dos acionistas para a de debenturistas, antes mesmo da 

insolvência. 

Dewatripont & Tirole (1994) são menos radicais e propõem uma forma alternativa 

de supervisão bancária, sem intervenção nos casos de solvência e com agência de rating e 

seguro de depósito privado. Assim, a regulação minimizaria os riscos de manipulação da 

contabilidade e isolaria os gerentes financeiros dos choques econômicos. 

Na prática, há exemplos bem sucedidos tanto de regulação conduzida pelo Banco 

Central como pelo mercado. São os casos da Inglaterra e dos Estados Unidos, 

respectivamente. Em contraste, o Banco Central do Brasil, que acumula as funções de guardião 

da moeda e fiscalizador do sistema financeiro, além de outras, não dispõe de instrumentos 

adequados de ação preventiva, o que leva os problemas a se agravarem e amplia os abalos 

quando a ação da autoridade monetária se torna inadiável.  

Assim, além de empréstimos de liquidez, quando os desequilíbrios assumem 

maiores proporções, o Banco Central também pode prestar socorro às instituições financeiras. 

Um exemplo claro desse tipo de atuação ocorreu em novembro de 1995, com a criação do 

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 

(PROER), o qual consistia na concessão de linhas especiais de assistência financeira para 

instituições com programas de reorganização administrativa, operacional ou societária, que 

resultassem em transferência de controle acionário (fusão ou incorporação). 

Os defensores da regulação dentro do Banco Central argumentam que a saúde do 

sistema depende da taxa de juros e que, ao ser responsável também pela regulação, o Banco 

Central teria meios de detectar se a carga que está impondo ao sistema não é excessiva. Por 

outro lado, o argumento básico da separação entre as funções de normatizar e fiscalizar o 

sistema financeiro e a de conceder empréstimos, tal qual ocorre na Alemanha e nos EUA, diz 

respeito à possibilidade de contaminação entre falta de disciplina fiscal e crise bancária. 

No Brasil, a situação torna-se mais grave porque tais operações não transitam 

pelo Orçamento, não havendo controle ex-ante. O financiamento monetário tem seus custos 

passados ao Tesouro, sob a forma de redução de transferências de resultado, apenas quando 

o Banco Central gera lucros. Os prejuízos específicos com essas operações não são 

explicitados e misturam-se aos demais. Quando há prejuízo, como já descrito anteriormente, 

eleva-se a conta Resultados a Compensar.  
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5.2.3. A GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL E A EMISSÃO DE TÍTULOS DE 
RESPONSABILIDADE PRÓPRIA PELO BANCO CENTRAL 

O comportamento da DPMFI, assim compreendida a dívida de responsabilidade 

do Tesouro Nacional e do Banco Central, depende do resultado fiscal e das operações de 

política monetária que trocam ativos mais líquidos por títulos públicos federais.  

A política fiscal está hoje bastante subordinada ao Legislativo, pois o governo só 

pode gastar o montante previsto no Orçamento Geral da União e nas áreas nele especificadas. 

As despesas que a emissão de títulos da dívida interna do Tesouro Nacional podem financiar 

também são definidas no Orçamento Geral da União, assim como as despesas decorrentes da 

própria emissão. O Tesouro Nacional tão somente distribui e administra os recursos do caixa 

dentro dos limites fixados. Assim, a elevação ou redução do estoque de títulos do Tesouro em 

mercado, por sua vez, depende fundamentalmente de quatro variáveis, a saber: 

(1) o resultado primário, o qual depende de um conjunto de variáveis fiscais: 

receita tributária, despesas com pessoal e encargos, transferências a Estados e Municípios, 

etc.; 

(2) a taxa de juros nominal; 

(3) o perfil da dívida; 

(4) a demanda do mercado por títulos do Tesouro.  

Dessas quatro variáveis que determinam o endividamento do Tesouro, apenas a 

primeira tem origem nitidamente fiscal. As demais são determinadas com relativa 

independência, conforme veremos, pela política monetária do Banco Central.  

No período 1991-1998, o segmento Governo Central obteve superávites primários 

como proporção do PIB, pelo conceito “abaixo da linha”, em todos os anos, à exceção de 1997. 

Na primeira metade do período, até 1994, ano da implementação do Plano Real, a média de 

superávit foi de 1,55% do PIB, caindo depois para era 0,27%.  

Pelo conceito “acima da linha”, que permite analisar a composição das receitas e 

despesas, verifica-se que no período 1995-1998, as receitas tributárias tem se elevaram, em 

termos reais, de R$ 152 bilhões para R$186 bilhões, enquanto as despesas cresceram de R$ 

149 bilhões para R$181 bilhões, conforme se observa na tabela 16. 
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Necessidades de Financiamento do Governo Federal 
em R$ milhões, a preços de 1999

Discriminação 1995 1996 1997 1998 (*) 1999 - PL 2

I. Receita Total 152.078,4 158.452,0 170.123,7 186.903,9 199.951,6
1. Receita Tributária/Contribuições 106.554,7 107.047,2 115.270,2 122.917,2 136.604,3
2. Receita  de Concessões 0,0 0,0 1.600,6 9.469,6 8.084,4
3. Arrecadação Líquida da Previdência 40.688,4 45.979,8 46.587,3 47.068,5 48.824,5
4. Participações e Dividendos 248,7 294,7 867,7 2.407,9 985,2
5. Receitas Diretamente Arrecadadas 1.218,8 1.295,6 1.685,7 1.903,3 2.070,4
6. Receitas de Outras Fontes 3.367,7 3.834,6 4.112,2 3.137,3 3.382,8

II. Despesa Total 149.479,8 158.873,9 170.098,8 181.008,2 183.608,6
1. Pessoal e Encargos Sociais 46.057,5 45.015,1 45.595,8 46.869,8 52.170,6

IV.1.1. Ativo 25.830,7 24.597,7 23.673,4 24.782,0 25.726,9
IV.1.2. Inativo 19.537,1 19.788,2 20.592,6 22.087,8 22.443,4
IV.1.3. Extensão do Reajuste de 28,86% 0,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0
IV.1.4. Estoque dos 28,86% 0,0 0,0 0,0 0,0 1.178,8
IV.1.5. Sentenças 689,7 629,3 1.329,7 0,0 1.121,5

2. Benefícios da Previdência 41.197,5 46.425,7 49.466,0 54.633,9 57.931,7
IV.2.1. Benefícios Previdenciários 40.763,6 45.952,0 49.240,2 0,0 59.341,7
IV.2.2. Cancelamentos 0,0 0,0 -118,2 0,0 0,0
IV.2.3. Sentenças Judiciais 433,9 473,7 344,0 0,0 290,0
IV.2.4. Ganho Reforma Previdência 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.700,0

3. Principais Vinculações 33.379,6 33.544,4 36.273,1 39.649,2 39.480,1
Transferências Constitucionais 24.067,1 24.474,1 24.585,6 26.893,1 24.690,0
Fundos e Programas Regionais 707,2 520,5 406,7 775,1 410,8
Subsídios e Subvenções 2.750,0 1.870,5 2.402,7 2.124,6 3.181,4
Demais Vinculações 5.855,2 6.679,3 8.878,0 9.856,3 11.197,9
Desapropriação com TDA 909,5 455,4 757,7 582,5 400,0
FCVS 114,7 87,9 60,1 102,4 48,9
Sentenças Judiciais 506,5 622,3 1.301,4 1.524,5 2.303,2
Lei Complementar nº 87 0,0 621,1 1.912,3 2.290,6 2.932,0
FAT 4.324,4 4.892,6 4.846,5 5.356,3 5.513,8

4. Outras Despesas de Custeio e Capital 35.409,1 35.979,8 40.087,8 41.325,4 35.514,7
5. Ajuste -6.563,9 -2.091,1 -1.323,9 -1.096,3 -1.488,4
 Financeiras -1.202,2 -1.163,1 -1.323,9 -1.096,3 -1.488,4
 Float -5.361,7 -928,1 0,0 0,0 0,0

III. Resultado Primário (I-II) 2.598,6 -421,9 24,9 5.895,7 16.342,9
(*) Preliminar
Fonte: SOF

TABELA 16

 

 

Dentre as despesas, sobressai, o crescimento das despesas incomprimíveis, 

relacionadas a pagamento de pessoal, benefícios previdenciários e transferências 

constitucionais, cuja variação nominal representa cerca de 81,5% do total, como se constata na 

tabela 17. Isto significa que um enorme esforço de geração de superávites primários foi 

realizado sobre outras despesas, basicamente itens de custeio e investimento, para compensar 

o crescimento dessa parcela. 
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R$ Milhões
1998 1999 - PL 2 % da Despesa

Despesas Não Financeiras 177.871,4 183.608,6 100,0
Despesas Incomprimíveis 140.135,1 149.582,4 81,5
    Pessoal e Encargos 46.556,5 52.170,6 28,4
    Benefícios Previdenciários 53.762,0 57.931,7 31,6
    Principais Vinculações 1/ 39.816,6 39.480,1 21,5
Outras  Despesas de Custeio e de  Capital 2/ 39.462,6 34.026,3 18,5
    Atividades 28.143,9 28.958,0 15,8
     Projetos 9.592,4 5.068,3 2,8

1/ Inclui  Transferências Constitucionais,  Fundos e Programas Regionais, Subsídios e Subvenções, 
Sentenças Judiciais, FAT e demais vinculações.
2/ Inclui gastos com o Poder Legislativo, Judiciário e MPU.
Fonte: SOF

Decomposição da Variação Nominal das Despesas Não Financeiras
(1999)

TABELA 17

 

Significa, ainda, que não obstante esse esforço, o peso dos juros mais que 

compensou a série de superávites primários. Em que pese o fato de a política de emissão ou 

resgate líquido de títulos pelo Tesouro ter buscado, sempre que possível, o equilíbrio 

operacional, qual seja o pagamento de juros com recursos genuínos66 67, no conceito 

operacional, os déficits em proporção do PIB foram crescentes, à exceção dos anos de 1994, 

em que houve superávit operacional, e de 1996, em que ocorreu queda do déficit operacional. 

Isto porque, embora o Tesouro tenha algum controle - ou, pelo menos, conhecimento ex-ante - 

das suas necessidades de financiamento em dado momento, o estoque de títulos em mercado, 

numa sucessão de períodos, encontra-se intimamente relacionado à condução de política 

monetária pelo Banco Central, a qual afeta o custo dos papéis pós-fixados já emitidos e as 

taxas propostas a cada leilão.  

Uma alta da taxa de juros eleva o custo de todos os títulos do Tesouro. Na 

tentativa de escapar a custos excessivos, tem-se optado freqüentemente pela utilização de 

NTN como principal título de captação, o que acabou determinando que se deixasse de emitir 

as LFT, títulos indexados à taxa over-selic e sem nenhum risco para o tomador. Contudo, 

mudanças no redutor da TR e ameaças de desindexação também se refletem no prêmio 

exigido pelas NTN-H. A rentabilidade das NTN-D, por sua vez, depende da política cambial do 

Banco Central, a qual é traçada em conjunto com a política monetária. E mesmo no caso das 

                                                           
66 É preciso ter atenção para o conceito de equilíbrio operacional utilizado pois o relevante, como se viu 
no capítulo 4, são os pagamentos com juros e não a taxa de juros em si. Além disso, a comparação entre 
emissões e resgates de títulos (emissão líquida) - outra confusão freqüente - não reflete o nível de 
endividamento pois não incorpora os juros do período.  
67 As fontes orçamentárias de que o Tesouro dispõe para pagamento de despesas com a DPMFI são as 
seguintes: 100 - Recursos Ordinários; 144 - Títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional; 152 - 
Resultado do Banco Central; 159 - Retorno de refinanciamento da dívida (interno/externo); 188 - 
Remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional; 189 - Retorno financeiro do Clube de Paris; e 
197 - Fundo de amortização da dívida. 
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LTN, pré-fixadas, enquanto o seu custo nominal depende das expectativas de preços, o custo 

real é função da diferença entre a taxa de variação de preços esperada e observada, ambas 

conseqüência ou do grau de eficácia da política monetária no controle dos preços ou do crédito 

que lhe é conferido pelos agentes. 

Custo e prazo são variáveis interdependentes, intimamente relacionadas à 

condução da política monetária pelo Banco Central. Embora a estratégia do Tesouro busque o 

alongamento do prazo da dívida, em contexto de elevação de taxas de juros, essa estratégia 

tem sua eficácia limitada, pois aumenta o custo de rolagem dos títulos. A vantagem, nesse 

caso, é evitar a concentração de vencimentos, que eleva o risco para o Tesouro de ver parte do 

estoque não refinanciado pelo mercado, indiretamente afetando também o preço dos títulos. 

O prazo curto dos títulos ainda dificulta uma distribuição mais uniforme da dívida, 

com perfil substancialmente concentrado nos primeiros meses do ano. Além disso, contribui 

para a concentração nos vencimentos dos títulos no início do ano o histórico atraso na 

aprovação do Orçamento pelo Congresso e o hábito de postergar pagamentos sob a forma de 

restos a pagar ao final de cada ano. 

Observe na tabela 18, que o prazo da dívida tem sido alongado mas é ainda 

bastante curto, girando em torno de 17 meses em 1998. Embora os títulos federais combinem 

as vantagens de liquidez, rentabilidade e segurança para o investidor, o elevado nível de 

incerteza quanto ao comportamento dos indexadores dos títulos, gerado por sucessivas 

alterações de política econômica, em especial às vésperas das datas dos leilões, tendem a 

dificultar o alongamento do prazo. 

Além de afetar as condições de custo e prazo, o Banco Central também atua 

sobre a demanda por títulos do Tesouro indiretamente quando altera as condições gerais de 

liquidez do sistema e, diretamente, pela utilização diferenciada dos vários instrumentos de 

política monetária. Assim é que boa parte da procura por títulos públicos no período pós Real 

foi explicada pela exigência de recolhimento compulsório em títulos, o que altera a composição 

do port-fólio dos agentes. 

Além disso, os títulos do Banco Central são substitutos e concorrentes dos títulos 

do Tesouro. No mercado primário, em leilões, o Banco Central vende os BBC com objetivo de 

política monetária enquanto o Tesouro vende seus títulos para financiar déficits orçamentários 

e/ou rolar a despesa com a dívida vincenda. Como o mercado não faz distinção entre os papéis 

das duas instituições, a demanda se distribui considerando o volume global de colocação em 

dado período. Quanto maior o volume global de colocação, ceteris paribus, maior tende a ser a 

rentabilidade exigida. Donde se conclui que a atuação concomitante do Banco Central com 

títulos de sua responsabilidade afeta as condições de demanda e custo dos títulos do Tesouro. 
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Período Prazo médio Custo médio
em dias* % a . a . ***

Jan/97   245 21,48
Fev   251 20,58
Mar   257 19,22
Abr   269 19,13
Mai   268 18,61
Jun   270 18,76
Jul   285 18,61
Ago   277 18,42
Set   430 18,24
Out   443 18,07
Nov   468 32,04
Dez  1 372 28,54
Jan/98   572 25,62
Fev   506 18,41
Mar   565 22,63
Abr   424 17,15
Mai   427 16,37
Jun   465 14,17
Jul   463 12,55
Ago   517 13,79
Set   516 12,88
Out   522 42,46
Nov*   503 21,28
Fonte:Banco Central, Demab

* Exclui o extramercado
** Inclui títulos Tesouro + Banco Central, objetos de ofertas 
públicas e colocações especiais.
***Inclui BBC, NBC-E, extramercado e compulsórios remune-
rados. Refere-se ao custo médio mensal anualizado, que 
é obtido pela taxa média de remuneração desses títulos, 
ponderados pelos respectivos volumes financeiros.

 Prazo e custo médio da DPMFI em mercado 
TABELA 18

 

Caberia, portanto, questionar porque o Banco Central emite títulos de 

responsabilidade própria. Os argumentos que tem sustentado a emissão de títulos próprios 

pelo Banco Central referem-se, em parte, à insuficiência e inadequabilidade dos títulos de 

emissão do Tesouro Nacional que compõem a carteira do Banco Central, devido à redução do 

seu volume após os resgates efetuados pelo Tesouro Nacional com recursos do resultado 

apurado no balanço do Banco Central nos últimos anos e que lhe foram transferidos. Mas, em 

parte, referem-se também à existência de muitos vazamentos no sistema, provocados pelas 

reservas internacionais e pela Conta Única do Tesouro. De fato, a elevação ou redução do 

estoque de títulos do Banco Central em mercado depende dos mesmos fatores que 

determinam a variação da base monetária antes das operações com títulos: 

(1) as operações do Tesouro Nacional; 
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(2) a variação do nível de reservas internacionais e 

(3) as operações de assistência financeira.   

Na consolidação diária dos saldos de caixa de todos os agentes econômicos não 

ocorre compensação automática a menos que o Banco Central interfira zerando as posições. 

Tal fato decorre da existência de entesouramentos e vazamentos no sistema relativos ao 

papel-moeda em poder do público, aos recolhimentos compulsórios e aos encaixes técnicos 

dos bancos. Assim, o saldo negativo de um agente tem como contrapartida o saldo positivo de 

outro. 

O Banco Central, como instituição integrante e hierarquicamente superior do 

sistema monetário tem o papel de controlar os meios de pagamento e de promover o 

zeramento. Para permitir que o sistema financeiro funcione adequadamente, deve fornecer a 

Base Monetária e diariamente equilibrar as reservas bancárias, suprindo qualquer falta ou 

excesso de liquidez, zerando residualmente todos os fluxos de caixa na economia.  

Um outro aspecto que merece ser analisado diz respeito às operações no 

mercado secundário. Enquanto as negociações em mercado primário são realizadas tanto pelo 

Tesouro como pelo Banco Central, a atuação no mercado secundário é restrita ao Banco 

Central, que negocia títulos públicos tanto de sua emissão como do Tesouro. Assim, embora o 

financiamento indireto ao Tesouro tenha sido proibido constitucionalmente, não é possível 

distinguir legalmente do referido financiamento indireto a recompra pelo Banco Central de 

títulos públicos em poder do mercado com a função de emprestador de última instância, 

essencial ao funcionamento do sistema financeiro. Isto significa que o Banco Central tem o 

poder de afetar as condições de custo e demanda por títulos do Tesouro também pelas 

recompras no mercado secundário. 

Além disso, a atuação dos  mercados primário e secundário pode fazer com que 

alguns objetivos do Banco Central se tornem conflitantes ao longo do processo. De um lado, de 

um lado, espera-se que o Banco Central alcance uma meta de política monetária, o que exige 

que ele altere as condições do mercado de títulos, realizando o zeramento a taxas punitivas 

para conter a Base Monetária. De outro, espera-se que preste socorro às instituições 

financeiras em dificuldade (bancos privados, bancos estaduais, etc.) 

Ocorre que não é possível fazer uma política monetária mais ativa, que pressupõe 

taxas de redesconto punitivas, e simultaneamente permitir que instituições operem com 

margem de risco elevada, exigindo nova intervenção da Autoridade Monetária a qualquer 

aumento da demanda por papel-moeda e depósitos à vista. O socorro indefinidamente 

prestado ao sistema financeiro, muitas vezes, não só não contribui para saneá-lo, posto que 

perpetua ineficiências, como é incompatível com a política monetária contencionista que se 

pretendia perseguir. Em conseqüência, a atuação do Banco Central nos mercados primário e 

secundário freqüentemente perde coerência como instrumento de política monetária quando a 

colocação de títulos é efetuada para enxugar a liquidez que, não raro, o próprio Banco Central 
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expande. 

Do mesmo modo, de um lado proíbe-se o financiamento direto e indireto do Banco 

Central ao Tesouro. De outro, as operações quase-fiscais no Banco Central e no sistema 

financeiro como um todo permanecem gerando um custo fiscal, ao mesmo tempo que a dívida 

do Banco Central em mercado se eleva em virtude da condução da política monetária, 

responsável tanto pela variação do nível de reservas internacionais como pelas operações de 

assistência financeira, e para fazer um efeito compensatório de operações do Tesouro. A dívida 

do Tesouro, por sua vez, além de ser afetada por variáveis de cunho fiscal, também depende 

fundamentalmente da condução da política monetária.  

Por esta razão a DPMFI do Tesouro Nacional não parece ser a variável relevante 

para analisar o nível de endividamento interno, nem tampouco o custo para o Tesouro. A 

redução observada na DPMFI do Tesouro Nacional em poder do público tem sido, em muitas 

ocasiões, contraposta pela elevação da DPMFI do Banco Central, emitida com fins de política 

monetária. Quando coloca liquidamente títulos no mercado primário, o Tesouro Nacional retira 

recursos do sistema, afetando sua liquidez. O Banco Central, então, intervém suprindo essa 

perda de reservas através do resgate de seus títulos. Assim, o ajuste da oferta à demanda por 

moeda é quase perfeito, fato que pode ser constatado pelo comportamento compensatório nas 

emissões de títulos das duas instituições.  

As conseqüências do ponto de vista fiscal podem ser graves. Se uma redução de 

títulos em mercado pelo Tesouro Nacional é contraposta por um aumento equivalente de títulos 

do Banco Central, a dívida mobiliária total da entidade Tesouro Nacional - Banco Central 

permanece inalterada. Conclui-se que a utilização de recursos fiscais genuínos - bem como de 

recursos da privatização - para abater dívida mobiliária torna-se inócua se não há acordo prévio 

entre as instituições que determinam as políticas fiscal e monetária, em especial no que se 

refere à taxa de juros e à sincronia entre as ações de ambas. 

Em virtude do relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco Central que se 

descreveu aqui, os efeitos da dívida do Banco Central não são de modo algum neutros para o 

Tesouro, não só em termos de afetar as condições de colocação dos títulos de 

responsabilidade do Tesouro Nacional, mas também porque ao afetar os resultados 

operacionais do Banco Central, indiretamente geram um custo para o Tesouro. Embora se 

argumente que este custo cabe ao Banco Central, sabe-se que o ônus final das políticas 

monetária e cambial sempre recai sobre o Tesouro, na medida em que o Banco Central lhe 

transfere menos lucro operacional. Se o resultado operacional é positivo, o custo do 

endividamento interno cabe ao Tesouro e refere-se à DPMFI Total em poder do público, 

composta pelos títulos de emissão do Tesouro Nacional e do Banco Central.68 

Este aspecto assume especial importância quando se considera que os títulos do 
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Banco Central não transitam no Orçamento Geral da União e não há um limite estabelecido em 

lei para sua emissão ou qualquer controle ex-ante sobre eles. A política monetária é, 

constitucionalmente, de competência privativa do Banco Central e, por ser tipicamente de curto 

prazo, é executada com relativa discricionariedade, principalmente no que diz respeito aos 

seus instrumentos. Embora o Banco Central não seja formalmente independente, tem o poder 

de aumentar o endividamento público total sem qualquer restrição ou controle orçamentário. 

Assim, no que tange ao controle do gasto e da dívida pública do Banco Central, bem como dos 

agregados monetários, certamente há menor transparência que nas operações do Tesouro. 

A principal implicação de não transitarem pelo Orçamento a administração de 

reservas internacionais, a assistência financeira e a emissão de títulos próprios do Banco 

Central é que o Banco Central tem flexibilidade para implementar a política monetária - uma 

flexibilidade que se aproxima bastante da independência, embora legalmente não seja 

assumida.  

Ao contrário do que poderiam esperar os defensores da tese da independência, 

contudo, no Brasil, ao invés de conduzir à estabilidade de preços, essa flexibilidade esbarra 

nas contradições internas do banco central e tem sido o caminho fácil da geração de déficits 

quase-fiscais, que por si só resulta em extraordinário crescimento da dívida interna. Quando à 

indisciplina fiscal ainda se soma a elevação da taxa de juros - seja por imposição da conjuntura 

internacional, seja por determinação dos formuladores de políticas -, o crescimento da dívida 

interna e/ou a inflação tornam-se os principais indicadores da inconsistência do modelo 

macroeconômico, que será objeto da seção 5.4. A solução, como se verá, não passa pela 

independência do banco central ou da política monetária, mas pela adoção de um modelo 

consistente, cuja regra de fechamento pode ser a independência ou não.  

De qualquer modo, e qualquer que seja a regra escolhida, a separação entre 

políticas econômicas constitui um pré-requisito importante. Assim, para corrigir o desequilíbrio 

patrimonial do Banco Central e, ao mesmo tempo, conferir a necessária transparência ao 

relacionamento entre o Tesouro Nacional e o Banco Central, seria preciso não apenas 

substituir os títulos do Tesouro Nacional que estão na carteira do Banco Central e cujas taxas 

não são competitivas - toda a carteira ou apenas parte, em função da programação monetária -

, como também incluir todas as operações no Orçamento. A primeira medida nesse sentido 

seria reduzir gradualmente a carteira de títulos de responsabilidade própria do Banco Central, 

até a sua extinção. Em seguida, poder-se-ia estudar a transferência da administração de 

reservas internacionais para um fundo próprio, cujos custos fiscais seriam cobertos pelo 

Tesouro Nacional e constariam do Orçamento de forma transparente. 

                                                                                                                                                                          
68 Na verdade, sem incluir a dívida de Estados e Municípios, a dívida do Tesouro e do Banco 
Central é apenas uma proxy do endividamento mobiliário interno federal pois o Tesouro confere 
garantias às dívidas estadual e municipal e arca com seus custos em caso de não pagamento. 
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5.3. A Conta Única do Tesouro Nacional: um problema para a política 
monetária ? 

Na seção anterior, pôde-se constatar que a política fiscal é  fundamentalmente 

afetada pela condução da política monetária. A esta seção caberá avaliar os impactos 

monetários das operações do Tesouro Nacional, que acabam determinando que haja 

dificuldades em empreender uma política ativa de controle dos agregados monetários.   

O impacto das operações do Tesouro Nacional reflete-se n conta única do 

Tesouro Nacional, que é a conta de depósito onde são mantidos todos os recursos de caixa 

das unidades gestoras do governo existentes em qualquer ponto do país. Segundo Brusa 

(1997), “En esencia, detrás del concepto de Cuenta Unica está la idea común de concebir al 

Tesoro Central o Nacional como un real ‘Banquero del Estado’ dejando a las entidades 

ejecutoras del gasto la exclusiva responsabilidade de comprometerlo, obligarlo y ordenar su 

paga en marco rígido de la programación financiera del Sector Público. Precisamente, 

transformar a los tesoros centrales en banqueros del estado constituye un salto tecnológico 

que está en el corazón de la modernización e integración de la administración financeira 

pública de la región."  

Por determinação constitucional, no Brasil, o Banco Central exerce a função de 

banqueiro do governo, detendo a chamada Conta Única do Tesouro Nacional, que contabiliza 

as disponibilidades de caixa da União. Essas disponibilidades são compostas por recursos de 

origem tributária, recolhidos pelas instituições financeiras na função de intermediárias na 

arrecadação de tributos e pagamentos à ordem do Tesouro Nacional, pelo resultado líquido 

dos leilões primários do Tesouro Nacional e pelo resultado do Banco Central. Cada unidade 

dispõe de seu próprio limite de saque, o qual, em regra geral, é concedido da STN para os 

Ministérios ou unidades setoriais dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, e destes 

para as unidades que efetivamente executam as despesas.  

O Tesouro Nacional, em virtude do seu papel como sinalizador de política 

econômica e do peso que representam as oscilações de recursos decorrentes de seus fluxos 

de receitas e de despesas na Conta Única, também atua como determinante indireto na política 

monetária, pois é responsável por um dos vazamentos que impede que o mercado se zere 

sozinho. Quando realiza arrecadações de  impostos ou coloca liquidamente títulos no mercado 

primário, retira recursos do sistema e o Banco Central intervém suprindo essa perda de 

reservas. 

Assim, a manutenção exclusiva das disponibilidades do Tesouro no Banco Central 

perturba a condução da política monetária em dois momentos. Primeiro, porque quando o setor 

privado realiza pagamentos ao Tesouro Nacional, com elevada concentração em alguns dias 

do mês, o meio circulante da economia é reduzido abruptamente, tornando-se necessária uma 

intervenção compensatória do Banco Central comprando títulos para prover o sistema de 

liquidez. Isto é o que ocorre, por exemplo, quando há recolhimento de imposto de renda.  
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Segundo, quando o Tesouro Nacional transfere recursos monetários para o setor 

privado, o Banco Central atua no sentido oposto, vendendo títulos para manter a liquidez do 

sistema dentro dos parâmetros estabelecidos. A injeção de recursos monetários está, em geral, 

associada a pagamento de pessoal, encargos, benefícios ou ao resgate de títulos de 

responsabilidade do Tesouro Nacional.  

A este respeito, Ogasavara (1991) observa: “Em caso de recolhimento de receita 

fiscal ou de colocação líquida de títulos no mercado primário, observa-se aumento da receita 

do Tesouro e perda de recursos pelo sistema. Como o Tesouro não recicla esses recursos 

imediatamente, o Banco Central deve atuar por meio de operação defensiva com o objetivo de 

suprir a perda temporária de reservas. Na medida em que o Tesouro gasta os recursos, o 

Banco Central passa a recolher gradualmente os valores anteriormente injetados no mercado.” 

(p. 289) 

A manutenção da Conta Única do Tesouro, além de constituir um fator explicativo 

do endividamento governamental, desempenha um papel também importante na determinação 

do grau de (in)eficiência no controle dos agregados monetários. A este respeito, Cysne (1990) 

tece o seguinte comentário: “o problema decorrente da concentração dos depósitos do Tesouro 

no Banco Central não é o de controle da base monetária a médio prazo, mas sim da dificuldade 

de balizamento da evolução diária deste agregado e das oscilações da taxa de juros de 

mercado daí decorrentes.” 

Os maiores benefícios de uma Conta Única estão, de acordo com Ter-Minassian & 

Parente & Martinez-Mendez (1995), associados ao maior controle sobre receitas e despesas 

que advém da sua centralização e, por essa razão, faz parte das recomendações do FMI. 

Ainda que esta não seja uma vantagem desprezível, especialmente em países onde não há 

tradição de disciplina fiscal, cabe lembrar que tal modelo não é aceito por vários países. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, o Federal Reserve não precisa realizar as mesmas operações 

compensatórias porque o Departamento do Tesouro mantém conta corrente nos bancos do 

Federal Reserve e também em diversos bancos comerciais privados cuja função é arrecadar 

tributos e realizar pagamento de despesas do Tesouro americano. A respeito do caso 

americano, Ogasavara (1991,p.296) informa que: “Nessas condições, o Banco Central não 

precisa efetuar qualquer operação compensatória porque não ocorre vazamento na 

consolidação diária dos fluxos diários de todos os agentes econômicos, incluindo o Tesouro.”  

Na verdade, os avanços da informatização já permitem obter o controle on line 

sobre contas descentralizadas. Os aspectos que lançam dúvidas sobre a retirada da Conta 

Única do Tesouro Nacional do Banco Central dizem respeito ao risco dos depósitos. Em várias 

ocasiões - a mais recente em 1995 -, o sistema financeiro foi ameaçado por crises bancárias. 

As instituições, muitas vezes, operam com elevado grau de alavancagem e, face a alterações 

de conjuntura econômica, podem tornar-se frágeis. Contudo, a experiência mostra que, nesses 

casos, os custos são usualmente assumidos pelo Banco Central e, portanto, indiretamente 

pertencem ao Tesouro de qualquer forma. 
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Ainda que se possa argumentar que não haveria alteração significativa no risco 

dos depósitos, para evitar o clientelismo que com certeza acompanharia a criação de conta-

corrente em diversos bancos, o próprio Tesouro Nacional poderia, alternativamente, administrar 

as suas disponibilidades, com uma vantagem importante associada: a possibilidade de 

desenvolver uma administração de passivos eficiente com relação a custos e riscos.  

Desse modo, as disponibilidades passariam a ser utilizadas em operações no 

mercado secundário de títulos públicos, assegurando a liquidez dos próprios papéis do 

Tesouro. Este passaria a usufruir das oportunidades de mercado, tais como excesso de 

liquidez ou de crédito, demandas ocasionais por papéis de longo prazo, possibilidade de 

maximização do diferencial de taxas de juros interna e externa, resgate antecipado de papéis 

caros quando das captações externas e realização de operações para se proteger do risco 

cambial.  

Considerando que a presença da Conta Única do Tesouro no Banco Central 

também gerou um descompasso entre o critério de remuneração das disponibilidades do 

Tesouro Nacional junto ao Banco Central (taxa over/SELIC e crédito decendial) e a 

remuneração das aplicações do extra-mercado a taxas próximas à Selic (95,5% da taxa over-

selic), a administração da Conta Única pelo próprio Tesouro traria vantagens para ambas as 

instituições. De um lado, reduziria a tendência a desequilíbrios patrimoniais no Banco Central. 

De outro, as receitas auferidas pela aplicação das disponibilidades passariam a ser 

computadas como receita patrimonial do Tesouro, tornando livre e legítima a sua utilização 

para qualquer despesa. 

É fato que a administração de passivos não é um objetivo apenas público, posto 

que as tesourarias de todos os bancos buscam atingi-lo; assim, não há razão para que o 

Tesouro não faça o mesmo. Caso contrário, estaria internalizando (e assumindo) os riscos do 

mercado. Vale ressaltar, contudo, que não obstante a técnica ser a mesma, a definição de 

diretrizes no Tesouro pode (e deve) divergir daquela freqüentemente utilizada pelas instituições 

financeiras privadas.  

O objetivo do Tesouro não deve ser buscar lucros mas, sim, evitar riscos, 

basicamente por duas razões. Primeiro, porque trata-se de uma instituição que é responsável 

pela guarda de recursos públicos e, como tal, deve ser crível. Como esses dois objetivos - 

maximização de lucros e minimização de riscos - freqüentemente se opõem, a postura ideal 

para o Tesouro parece ser tão somente evitar riscos. Em um ambiente de volatilidade de 

indexadores, nada mais natural. Por exemplo, num contexto de alterações de câmbio, caso o 

Tesouro detivesse ativos indexados ao câmbio no mesmo volume dos títulos atrelados ao 

mesmo indexador, estaria perfeitamente protegido.  

Segundo, porque uma atuação indiscriminada no mercado, em virtude do volume 

que o Tesouro movimenta, poderia gerar problemas de política monetária. Nesse sentido, além 

de empreender uma abordagem conjunta para as dívidas interna e externa e a posição de 

ativos do Tesouro, haveria necessidade de uma coordenação permanente com o Banco 



 

 

 

132

Central. Isto porque, seria de se esperar que ocorresse uma mudança na forma de conduzir a 

política monetária, com maior volatilidade da taxa de juros, dado que nos casos de geração de 

superávites por parte do Tesouro Nacional, a taxa de juros seria diretamente afetada, sem o 

vazamento de liquidez, potencializando os efeitos macroeconômicos. 

Outras dificuldades podem surgir na administração de passivos. Dentre elas, a 

mais importante talvez seja a definição de regras calaras para atuação do administrador de 

portfolio, seja no que se refere à confidencialidade das informações, seja quanto à atuação do 

Tesouro como sinalizador de política econômica ou mesmo quanto à possibilidade de afetar o 

mercado em virtude do volume de recursos disponível. Essa dificuldade, contudo, não parece 

ser incontornável quando se consideram as vantagens envolvidas.  

Assim, é razoável supor que a solução desta questão no Brasil poderia passar 

pelo gerenciamento da conta do Tesouro Nacional pelo próprio Tesouro. Com a retirada da 

conta única do Banco Central, a execução financeira do Tesouro deixaria de impactar a 

liquidez do sistema já que o fluxo se daria em mercado,  eliminando a necessidade de atuação 

compensatória para neutralizar a ação do Tesouro Nacional. O resultado, por essa via, seria 

um menor nível de endividamento.  

5.4. Um modelo macroeconômico de consistência entre  políticas 

Esta seção apresenta uma adaptação para a economia brasileira do modelo de 

consistência entre políticas econômicas desenvolvido por Anand & Wijnbergen (1989). O 

modelo pode ser usado para obter o déficit financiável, isto é, o déficit que não requer mais 

financiamento do que é compatível com o endividamento interno e externo sustentável, tendo 

em vista os objetivos de inflação e crescimento econômico. Se o déficit efetivo excede o 

financiável, uma ou mais das restrições não serão atendidas, em particular a relação dívida/PIB 

desejada. O modelo permite, então, explicar a alteração na trajetória de crescimento da dívida 

pública como conseqüência dessa associação específica entre políticas econômicas. 

A identidade orçamentária do governo estabelece que a soma do déficit primário, 

incluindo os juros nominais das dívidas interna e externa, é igual à soma de financiamento por 

todas as fontes: dívida externa, dívida interna e financiamento monetário. 

 

(1) D + iB + i* B* E = ∆B + ∆B* E + ∆DCg 

 

O lado esquerdo da equação apresenta as despesas do setor público (líquidas de 

impostos), isto é, o seu déficit primário D mais os pagamentos de juros nominais das dívidas 

interna e externa, os quais devem incluir as obrigações de todas as esferas de governo - 

federal, estadual e municipal -, as empresas estatais e os déficits quase-fiscais. A variável i é a 

taxa de juros nominal doméstica que incide sobre a dívida interna B e os correspondentes com 
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* são a taxa de juros nominal externa i* que incide sobre a dívida externa B*. A variável E é a 

taxa nominal de câmbio. 

No lado direito da equação, essas despesas são cobertas pela emissão de dívida 

interna ou externa, mais empréstimos do banco central junto ao setor privado, cujo estoque é 

igual a DCg ( com ∆ indicando a mudança da variável). O financiamento do banco central ao 

governo DCg é na verdade uma dívida entre agências do governo, que deve desaparecer na 

consolidação da dívida.  

Ressalte-se que, para que seja capaz de determinar a consistência entre a política 

fiscal e outros objetivos macroeconômicos, essa equação deve abranger todo o universo do 

setor público, inclusive banco central. Em muitos países, as restrições impostas às autoridades 

fiscais são contornadas por mudanças nas práticas contábeis que incluem itens de natureza 

fiscal nas contas do banco central.  

No Brasil, o financiamento direto ao governo foi proibido pela Constituição de 1988 

e desde então o Banco Central não pode emprestar ao Tesouro Nacional, o que implica que 

DCg é zero no nosso modelo. Contudo, conforme se constatou nas seções anteriores, a 

Constituição não logrou sanar todos os problemas no relacionamento entre Tesouro Nacional e 

Banco Central, sendo este último, com freqüência, envolvido no financiamento de déficits 

quase-fiscais. Além disso, o financiamento a Estados e o socorro a instituições financeiras, em 

particular aos Bancos Estaduais, tem sido visto também como uma forma indireta de fazer 

política fiscal. E ainda, uma parte significativa da dívida mobiliária federal interna é de 

responsabilidade do Banco Central e não transita pelo Orçamento. Para suprir essa lacuna e 

estabelecer o elo entre déficit fiscal e criação de base monetária, portanto, o primeiro passo é 

incluir o resultado do banco central na equação de equilíbrio orçamentário.  

Nas seções anteriores, foram analisados com maior detalhe os impactos da 

contabilização do resultado do Banco Central. Agora, considere um balanço simplificado do 

banco central onde os passivos são o papel-moeda em poder do público Cu e as reservas 

bancárias nos bancos comerciais RR. Os fundos assim obtidos são usados para adquirir ativos 

externos líquidos NFA* E e para expandir o crédito ao governo DCg. O item que equilibra o 

balanço é o patrimônio líquido do banco central NW. 

 
Banco Central 

Ativo Passivo 

DCg NW 

NFA* E BBC 

 Cu 

 RR 

 
O papel moeda em poder do público mais as reservas bancárias nos bancos 

comerciais são a base monetária:  
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(2) M = Cu + RR  

 

Destaque-se ainda que, no Brasil, o Banco Central também emite títulos de sua 

responsabilidade para executar operações de política monetária. Por hipótese, supôs-se na 

equação (1) que i representa a taxa de juros média aplicável à dívida interna do setor público 

sem banco central. Como a separação entre esferas de governo não é fundamental neste 

exercício agregado, convém apenas incluir no balanço simplificado do banco central, a dívida 

de sua responsabilidade, aqui denominada BBC , e supor que i é a taxa de juros interna. Mas 

vale lembrar que essa separação, se realizada, exigiria uma discriminação entre as taxas 

pagas pelos governos estaduais e municipais, pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central, 

pois as diferenças são expressivas e têm origem no diferencial de prazos e riscos.  

Assim, o balanço do banco central mostra que M pode ser considerada um 

passivo líquido do banco central com o setor privado, que juntamente com a dívida de sua 

responsabilidade é emitido para financiar o governo, se o déficit já não estiver sendo coberto 

pelos lucros ou prejuízos acumulados: BBC + M = DCg + NFA* E - NW.  

 Nesse balanço simplificado, os lucros do banco central são obtidos pela 

remuneração das reservas, i* NFA* E menos os juros iBBC  pagos ao mercado pela dívida 

interna de responsabilidade do banco central. A contrapartida desses lucros é o aumento do 

patrimônio do banco central. O resultado do banco central, então, é: 

 

(3) i* NFA* E - iBBC  = ∆NW 

 

Para incorporar o banco central na identidade das necessidades de financiamento 

do setor público, os lucros do banco central devem ser subtraídos do déficit e o seu aumento 

de patrimônio deve ser subtraído do aumento de passivos do setor público (fontes de 

financiamento). A variação da dívida do Banco Central também deve ser incluída nas fontes de 

financiamento. Então, após a inclusão do banco central, a equação (1) torna-se: 

 

(4) D + i [B + BBC]+ i* (B*- NFA*) E = ∆B + ∆B* E + ∆DCg + ∆BBC - ∆NW 

 

Apenas para isolar o déficit das suas fontes de financiamento, primeiro subtrai-se 

a variação dos ativos externos líquidos do banco central NFA* da variação de dívida externa B* 

e para manter a igualdade, NFA* é adicionada novamente. 

 

(5) D + i[B + BBC] + i* (B*- NFA*) E = ∆B + (∆B*- NFA*) E + ∆DCg + NFA*E  

+ ∆BBC - ∆NW 
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Os últimos quatro termos da equação correspondem à variação da oferta de base 

monetária ∆M e de dívida do banco central ∆BBC: 

 

(6) D + i[B + BBC]  + i* (B*- NFA*) E = ∆B + (∆B*- NFA*) E + ∆M + ∆BBC 

  

Essa análise sugere qual é a definição apropriada de moeda para uma análise da 

receita do imposto inflacionário e do financiamento do déficit. Os bancos comerciais mantém 

reservas RR, títulos do Banco Central BBC e fazem empréstimos Lpvt ao setor privado. No seu 

passivo, eles aceitam depósitos a vista DD do público e depósitos a prazo TD. Combinando os 

balanços dos bancos comerciais e do banco central tem-se o balanço do sistema bancário. 

 
Banco Central 

Ativo Passivo 

DCg NW 

NFA* E BBC 

 Cu 

 RR 

 
Bancos Comerciais 

Ativo Passivo 

RR DD 

Lpvt TD 

BBC  

 
Sistema bancário 

Ativo Passivo 

DCg NW 

NFA* E Cu 

Lpvt DD 

 TD 

 

A receita da erosão inflacionária dos depósitos no sistema bancário que é 

contrabalançada pela erosão inflacionária dos empréstimos ao setor privado não aumenta a 

receita líquida de imposto inflacionário. Assim, M2 = Cu + DD + TD não é adequado porque 

enquanto os depósitos nominais são corroídos pela inflação, essas perdas de capital são 

parcialmente contrabalançadas por ganhos similares pelos devedores privados, o que 

determina que M2 tenha um componente endógeno. 

  

Sistema bancário 
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Ativo Passivo 

M M2 

Lpvt  

 

A oferta monetária apropriada M, então, seria igual ao papel moeda em poder do 

público mais depósitos a vista e a prazo (M2) menos empréstimos dos bancos ao setor privado 

Lpvt., ou seja, seria a base monetária. 

 

(7) M2 - Lpvt = Cu + DD + TD- Lpvt= Cu + RR = M 

 

O banco central não apenas mantém reservas dos bancos comerciais, mas 

também faz empréstimos a bancos e outros agentes privados, o que requer um ajuste na 

definição de base monetária para que a definição coincida com os passivos líquidos do banco 

central. 

 

Banco Central estendido 

Ativo Passivo 

DCg NW 

NFA* E Cu 

DCcml RR 

DCpvt  

 

Banco Central ajustado 

Ativo Passivo 

DCg NW 

NFA* E Cu - DCpvt 

 RR - DCcml 

 

A base monetária ajustada é igual à base monetária menos o crédito do banco 

central aos bancos comerciais DCcml e a outros agentes privados DCpvt. Esse conceito iguala o 

passivo não oneroso do banco central e é o conceito apropriado para cálculos de consistência 

de déficits fiscais com níveis de receita de imposto inflacionário, além de ter uma importante 

conseqüência para a mensuração da dívida externa. Se todos os passivos do banco central 

(base monetária e dívida) são passivos públicos, então todas as demandas do banco central 

sobre agentes não governamentais devem ser subtraídas da dívida do setor público e a dívida 

externa deve ser medida líquida de ativos externos do banco central (B* - NFA*).  

 O déficit definido na equação (6) ainda não capta todas as demandas do setor 

público por recursos, pelo menos não em períodos de inflação diferente de zero porque os 

aumentos dos passivos do setor público captados pelo modelo são nominais e não reais. A 
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contrapartida disto é a inclusão de pagamentos de juros nominais e não reais na definição do 

gasto. Os componentes de inflação doméstica e externa nas taxas de juros nominais ∆P/P B e  

∆P*/P* (B* - NFA*), respectivamente, representam o pagamento de principal em termos reais. 

Dividindo todas as variáveis por P, tem-se: 

 

(8) d + r[b + b BC] + r* (b*- nfa*) e = ∆b + (∆b*- nfa*) e + ∆M/P + ∆bBC 

  

As letras minúsculas denotam variáveis reais, sendo d = D/P, o déficit primário; P 

e P* são os níveis de preços doméstico e externo. As variáveis b e b* são os valores reais das 

dívidas interna e externa em termos de bens nacionais e estrangeiros, respectivamente, e m é 

o estoque real de moeda M/P. A variável nfa* é o valor real dos ativos externos do Banco 

Central em termos de bens estrangeiros. A variável e é a taxa de câmbio real e = EP*/P. As 

taxas de juros reais em termos de bens domésticos e estrangeiros, respectivamente, são69: 

  

r = i - ∆P/P e r* = i* - ∆P*/P* 

 

Mas a equação (8) ainda não inclui as perdas de capital decorrentes de variações 

da taxa real de câmbio que fazem parte do custo da dívida externa. Usando a identidade: 

 

(9) ∆[(b*- nfa*) e] = (∆b*- ∆nfa*) e + ∆e/e (b*- nfa*) e 

 

e adicionando as variações reais de taxa de câmbio dos dois lados da equação (8), obtém-se: 

 

(10) d + r[b + b BC]  +( r* + ∆e/e) (b*- nfa*) e = ∆b + ∆[(b*- nfa*) e] + ∆M/P + ∆bBC 

 

Diferenciação simples permite reescrever o valor real do aumento da base 

monetária nominal como a soma de dois componentes: 

 

(11) ∆M/P = ∆m + ∆P/P m 

  

A base monetária é o passivo do setor público que não paga juros, e que cobre 

despesas reais através da emissão de um passivo nominal. O setor privado precisa gerar um 

superávit de receita sobre despesa para acumular esses encaixes monetários quando a 

inflação é positiva; e então paga o que se chama de imposto inflacionário.  

                                                           
69 Embora a diferença entre as duas formas de calcular r e r* seja secundária, em termos discretos e com 
taxas de inflação elevadas, pode ser substancial: 
1 + r = (1 + i)/(1 + ∆P/P)       e        1 + r* = (1 + i*)/(1 + ∆P*/P*) 
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O componente m representa o aumento no valor real da base monetária ou a 

senhoriagem. O governo obtém a receita de senhoriagem SR quando os encaixes reais 

aumentam: 

 

(12) SM = ∆m 

 

onde m é o encaixe real de moeda e ∆ indica a mudança no valor. Em equilíbrio, mudanças 

nos encaixes reais igualarão mudanças na demanda por encaixes reais, advindas de 

mudanças nas taxas de juros, inflação, renda real e mesmo na regulação financeira. 

O segundo termo ∆P/P m representa o imposto inflacionário, isto é, a quantidade 

nominal de moeda que o setor privado precisa acumular para manter o valor real de seu 

estoque de moeda. Dados os níveis de taxa de juros, renda e a estrutura financeira, se os 

agentes desejarem manter os encaixes monetários fixos em termos reais, eles terão que 

acumular encaixes nominais à taxa de inflação e em proporção ao seu nível desejado de 

encaixes reais L. A receita de imposto inflacionário é: 

 

(13) IT = ∆P/P •  L (i,...,y) 

 

onde P é o nível de preços e ∆P/P indica a mudança percentual que é a inflação, i é a taxa 

nominal de juros e y é a renda real. Outras variáveis, como inflação e restrições sobre reservas, 

tipicamente também entram na demanda por base monetária. Por analogia com outros 

impostos, a inflação pode ser considerada a alíquota de imposto e L, o nível de demanda real 

por moeda, a base do imposto. 

No steady state, a receita de senhoriagem é igual a nm, com n sendo a taxa de 

crescimento real da economia. A soma da receita do imposto inflacionário e da receita de 

senhoriagem é igual à receita de monetização. Fora do steady state, também poderá haver 

outras fontes de monetização: variações isoladas do estoque de moeda real em virtude de 

mudanças na inflação, taxas de juros ou inovações financeiras que alteram a demanda por 

moeda. 

As autoridades fiscais só podem ganhar liquidamente se a erosão inflacionária do 

estoque de moeda não for compensada por ganhos inflacionários dos tomadores privados. 

Então, a base do imposto mais apropriada não é o estoque de moeda mais amplo M2 (papel 

moeda em poder do público mais depósitos a vista e a prazo) mas um conceito mais estreito 

que não é contrabalançado pela dívida do setor privado com o sistema bancário, aqui definido 

como M2`. 

Para ligar a receita de imposto inflacionário IT e a senhoriagem SR à 

administração da dívida e aos déficits orçamentários, deve-se inserir a equação 11 na 
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identidade orçamentária do governo unindo as categorias de despesa às fontes de 

financiamento: 

 

(14) d + r[b + b BC] +( r* + ∆e/e) (b*- nfa*) e = ∆b + ∆[(b*- nfa*) e] + ∆m + ∆P/P m + ∆bBC 

 

A equação (14) mostra que o déficit fiscal, inclusive com o resultado e a dívida do 

banco central, mas considerando apenas pagamentos de juros reais é igual à variação do valor 

real das dívidas interna e externa, mais a receita de senhoriagem e o imposto inflacionário. 

Trata-se de uma identidade contábil que serve de base à análise que se segue.  

A consistência entre déficits fiscais e outros objetivos macroeconômicos pode ser 

avaliada através da restrição orçamentária do governo, unindo déficits a suas fontes de 

financiamento. Déficits fiscais podem ser financiados de três formas: emissão de títulos da 

dívida interna ou externa e financiamento monetário. Os objetivos macroeconômicos, como 

crescimento do produto, inflação e taxa de câmbio real, implicam restrições nessas fontes de 

financiamento, até porque afetam o montante de moeda que o setor privado está disposto a 

absorver a dadas taxas de juros. Em conseqüência, é possível definir o montante de déficit 

financiável e, se o déficit ultrapassa esse limite, um dos objetivos macroeconômicos deve ser 

abandonado ou a política fiscal ajustada. É claro que não há garantias a priori de que esses 

objetivos serão atingidos mas apenas de que a política fiscal não é inconsistente com eles. 

A tabela 19 mostra, para o biênio 1995-1996, as fontes de financiamento do déficit 

fiscal e sua distribuição entre resultado primário, juros da dívida interna e juros da dívida 

externa no Brasil.  
TABELA 19

Déficit Fiscal por Fontes de Financiamento 

em R$ milhões
Usos e Fontes 1995 % PIB 1996 % PIB

Usos (1 + 2 + 3) 32.263 4,9 29.229 3,9
1 - Resultado Primário -1.737 -0,3 751 0,1
2 - Juros da dívida interna 30.546 4,6 24.939 3,3
3 - Juros da dívida externa 3.454 0,5 3.539 0,5
Fontes (4 + 5 + 6) 32.263 4,9 29.229 3,9
4 - Financiamento interno 41.079 6,2 38.249 5,1
5 - Financiamento externo -12.812 -1,9 -7.135 -1
6 - Emissão de moeda 3.996 0,6 -1.885 -0,3
Resultado Operacional 32.263 4,9 29.229 3,9
Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil  

De acordo com a teoria estabelecida, o que gera um crescimento monetário além 

do compatível com os objetivos de inflação anunciados é a manutenção de déficits fiscais além 

do que pode ser financiado através da emissão de títulos em uma base sustentável. Isto 

porque mudanças nos salários ou nos preços de bens intermediários, desvalorização cambial e 
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alterações no estoque de moeda afetam o nível de preços mas não explicam uma inflação 

prolongada. 

Qualquer mudança de salário real pode ser sustentada a qualquer taxa de 

inflação, especialmente na presença de mecanismos de indexação. Do mesmo modo, um 

aumento nos preços de bens intermediários importados não explica taxas de inflação 

domésticas sustentadas acima dos níveis mundiais, tendo em vista que os preços relativos dos 

bens intermediários mundiais não podem subir indefinidamente. Embora uma desvalorização 

cambial nominal contínua possa sustentar um excesso de inflação doméstica sobre a mundial, 

isso não explica o que está por trás do processo de desvalorização nominal. Qualquer déficit, 

combinado com taxas dívida/ PIB, implica uma taxa de inflação particular que é aquela em que 

a receita de imposto inflacionário cobre a diferença entre as necessidades de financiamento do 

governo e sua emissão de títulos. 

Assim, a equação (14) pode ser usada para obter o déficit fiscal consistente com 

uma dada estratégia de dívida e inflação. A dívida interna e externa não pode crescer mais 

rápido que o produto real e a dívida externa líquida em termos reais não pode crescer mais 

rápido que a taxa de produto a uma taxa de câmbio real: 

 

(15) ∆(b+ bBC) = n (b+ bBC)    e    ∆[(b* - nfa*) e] = (n - ∆e/e)(b* - nfa*) 

 

Onde n é a taxa de crescimento do produto real y. 

 

(15a) ∆(b+ bBC)/y = n (b+ bBC)/y    e    ∆[(b* - nfa*) e/y] = (n - ∆e/e)(b* - nfa*)/y 

 

A substituição dessas restrições na equação (14) gera a condição de consistência 

que se procura: 

 

(16) d/y + r[b + b BC] /y + r* (b*- nfa*) e/y = n(b+ bBC)/y + (n - e) (b*- nfa*)/y +(∆P/P + n) 

m 

 

O déficit operacional - o déficit primário d mais os pagamentos de juros sobre as 

dívidas interna e externa - não pode exceder o que é financiado através da emissão de títulos 

determinado pela relação dívida/PIB, mais a receita de senhoriagem e o imposto inflacionário. 

A consistência exige que a equação (16) se mantenha com m/y no valor de equilíbrio L(...)/y, 

onde se iguala a demanda por encaixes reais como proporção do PIB à taxa de inflação 

almejada. 

A equação acima estabelece o limite da política fiscal financiável num determinado 

momento do tempo.  Contudo, uma análise inter-temporal desse limite deve também considerar 

que, ao longo do tempo, vários fatores alteram a relação entre déficit fiscal e inflação da 
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equação (16), em particular: a demanda por moeda, a política de emissão de títulos e a política 

cambial.  

As alterações na demanda por moeda podem reduzir a eficiência da política 

monetária e afetar o financiamento fiscal por emissão de moeda nas suas duas formas: 

senhoriagem e imposto inflacionário. A uma dada taxa de inflação, os agentes desejam reter 

certo montante de encaixes reais como proporção do PIB e, a uma taxa de crescimento do 

produto, o governo aumenta o estoque real de moeda sem comprometer o objetivo de inflação. 

Reduzir a inflação ou aumentar a monetização faz aumentar os encaixes desejados em relação 

ao produto e a receita de senhoriagem. Por outro lado, como a inflação reduz a relação 

estoque de moeda real/PIB, os consumidores aumentam os encaixes nominais para 

contrabalançar a erosão inflacionária e reduzem gastos sem aumentar os ativos reais que 

detém. Com inflação moderada, a receita de imposto inflacionário aumenta com a inflação. 

Um segundo fator que altera a relação entre déficit fiscal e inflação é a política de 

emissão de títulos do governo. Emitir títulos a uma taxa de juros alta permite um baixo 

crescimento monetário mas ao custo do crescimento do serviço futuro da dívida e, 

conseqüentemente, da deterioração fiscal porque o financiamento da dívida exigirá taxas de 

juros acima da taxa de crescimento do produto. Isto é, se os títulos são emitidos a uma taxa 

mais elevada que a necessária para manter b, no curto prazo, um menor nível de imposto 

inflacionário e de inflação serão necessários. Mas se a economia cresce a uma taxa menor que 

a taxa de juros (se n < r), as necessidades de receita crescerão mais no longo prazo, 

requerendo ajuste no déficit fiscal ou no seu financiamento.  

A estratégia de endividamento, então, sacrifica o equilíbrio orçamentário futuro 

porque a restrição monetária atual alimenta expectativas inflacionárias mesmo se choques 

externos favoráveis permitem uma redução da inflação. Isso cria um círculo vicioso de altas 

taxas de juros, serviço da dívida elevado, déficits orçamentários, expectativas inflacionárias e 

elevadas taxas de juros novamente. Como se vê, a relação entre déficit e dívida não é 

unidirecional e, nesse sentido, o aumento de dívida interna é uma questão bastante 

controversa. 

O terceiro fator refere-se à política cambial. Por alterar o nível de preços e o nível 

de liquidez, através das reservas internacionais, a política cambial pode ser considerada “a 

política monetária da economia aberta”, cumprindo um importante papel como política de 

estabilização. O governo utiliza desvalorizações cambiais para estimular exportações e 

desestimular importações, o que além de elevar o nível de produto, pode cumprir o objetivo de 

direcionar a onda expansionista para setores específicos, afetando qualitativamente o 

crescimento.  

É preciso estar atento à natureza do desequilíbrio externo e ao custo das políticas 

adotadas. Se o desequilíbrio externo tem origem na tomada de empréstimos no exterior, os 

quais são destinados a investimentos no país, os resultados sobre a atividade interna poderão 

ser tão benéficos que, no longo prazo, o déficit irá auto-corrigir-se. Neste caso, o efeito de uma 
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política recessiva seria prejudicial ao equilíbrio interno e também ao equilíbrio externo no longo 

prazo.  

Mais que isso, se o governo empreender uma política recessiva quando a 

economia se encontra em situação de desemprego, ele poderá até corrigir o déficit comercial 

num primeiro momento, mas também agravará a recessão existente podendo, inclusive, 

comprometer o equilíbrio externo no longo prazo. Neste caso, pode ser preferível adotar uma 

política de substituição de gastos, isto é, fazer desvalorização cambial e/ou política comercial 

protecionista (tarifas sobre importações, subsídios às exportações, restrições às importações), 

sendo que a primeira deve levar em conta o custo de ajustamento representado por maior taxa 

de inflação e a segunda, mais aplicável no curto prazo, as possíveis retaliações que poderão 

sobrevir. 

Os efeitos da política cambial sobre o nível de produto dependem da elasticidade-

preço da demanda dos bens - condição de Marshall e Lerner. Se o país for exportador de bens 

primários, os quais tendem a ser mais inelásticos, reduções no seu preço ( via desvalorização 

cambial) poderão não ocasionar a elevação da demanda esperada. Neste caso, a 

desvalorização cambial não só será inoperante para elevar a receita de exportações, como 

também, poderá ainda reduzi-la. No caso de produtos manufaturados, os quais tendem a ser 

mais elásticos, a condição de Marshall e Lerner é atendida e a desvalorização cambial deverá 

elevar a receita de exportações, melhorando o resultado da balança comercial ao menos no 

longo prazo. 

Além disso, numa economia aberta, outras variáveis, que podem contribuir 

acentuando ou reduzindo os efeitos demonstrados, devem ser consideradas. São elas o grau 

de abertura da economia, a dimensão do mercado interno das economias em questão, a 

propensão marginal a importar dos países e o tempo necessário ao ajustamento. Como a 

demanda, em geral, não responde imediatamente à alteração dos preços relativos, no curto 

prazo, poderá haver reduções da receita referentes a uma desvalorização cambial sem 

repercussões sobre a demanda. No longo prazo, a medida que a demanda fosse reagindo, 

haveria uma elevação da receita, movimento descrito por uma curva em J. 

Além da determinação da taxa de câmbio em si, a política cambial envolve o 

estabelecimento de determinado regime cambial, o qual também afeta a sua interação com as 

políticas fiscal e monetária e, conseqüentemente, a relação entre déficit fiscal e inflação do 

modelo.  

No Brasil, antes do Plano Real, não havia âncoras monetárias. Taxas de inflação 

elevadas forçavam o governo a contrabalançar os diferenciais de inflação com desvalorizações 

cambiais para evitar a deterioração da balança comercial. Uma desvalorização real, ceteris 

paribus, aumenta a relação dívida/PIB e restringe o financiamento externo se a relação 

dívida/PIB é mantida constante. Assim, havia um conflito entre austeridade fiscal e o aumento 

da competitividade externa através de desvalorizações cambiais, especialmente nos momentos 

em que a dívida externa era elevada.  
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É fácil perceber que a política de desvalorizações cambiais que acompanham a 

inflação elimina o papel da política cambial como âncora nominal para os preços, pois qualquer 

alteração no nível de preços é eliminada por alteração compensatória no câmbio. Se, além 

disso, o Banco Central também monetiza déficits fiscais, então não há nem âncoras 

monetárias, nem fiscais, e o risco é o descontrole inflacionário. Como resultado, o déficit 

sempre ficava além das condições de financiamento estabelecidas, provocando crescimento da 

dívida e da taxa de inflação em níveis insustentáveis. 

O Plano Real introduziu a âncora cambial com um regime de bandas. Numa 

economia com perfeita mobilidade de capital e taxa de câmbio fixa, uma política monetária 

expansionista tende a elevar a renda e a reduzir a taxa de juros deste país relativamente a 

internacional, ocasionando saída de capitais e déficit na conta de capitais. Como a taxa de 

câmbio é fixa, para evitar a desvalorização cambial, o Banco Central deverá intervir ofertando 

divisas. Com isso, as reservas do país cairão e, conseqüentemente, a oferta monetária 

também, a menos que o Banco Central esterilize o efeito elevando as taxas de juros para atrair 

capitais.  

Assim, do mesmo modo que o financiamento monetário da política fiscal 

expansionista, esse tipo de intervenção cambial costuma ter um custo. Primeiro, porque o 

aumento de ingresso de recursos no país se traduz em aumento da base monetária que pode 

ser seguido por uma elevação de preços, se não houver um enxugamento compensatório. 

Esse enxugamento, no Brasil, costuma ser realizado mediante colocação de títulos da dívida 

interna de responsabilidade do Banco Central, o que acarreta um aumento de endividamento e 

um custo fiscal. Assim, embora a taxa de juros tenha declinado progressivamente nos três 

primeiros anos após o Plano, a necessidade de atuação compensatória e a ausência de âncora 

fiscal determinaram um crescimento expressivo da DLSP e, em especial, da dívida mobiliária 

de responsabilidade do Banco Central.  

A aplicação dessa alternativa, contudo, depende da disponibilidade de crédito 

externo, a qual pode ser afetada por fatores exógenos e, também, pela percepção dos agentes 

quanto à consistência do modelo adotado. Assim, quando o governo adere a um sistema de 

taxa de câmbio fixa ou de bandas, dada a inflação externa, a consistência se dá entre a política 

fiscal e a taxa de inflação desejada, consistência esta necessária, inclusive, para manter a 

credibilidade do regime cambial.  

5.5. Comentários finais 

Embora o relacionamento entre o Tesouro Nacional e o Banco Central assuma 

formas diferenciadas de acordo com o país em questão, podem-se identificar pelo menos três 

grandes linhas que o norteiam. A idéia básica é, em geral, de que o Banco Central não pode 

financiar o Tesouro Nacional, sendo necessárias regras claras para orientar o relacionamento 



 

 

 

144

econômico-financeiro entre as duas instituições e impedir que as pressões fiscais sejam 

desviadas do processo orçamentário para a Autoridade Monetária.  

O segundo ponto diz respeito ao fato de que a execução das políticas monetária e 

cambial requeridas para a estabilidade macroeconômica não pode sofrer limitações em função 

da estrutura patrimonial do Banco Central. Essa tese é tão mais presente quanto mais 

independente for o Banco Central. Em modelos pautados pela independência do Banco 

Central, a política fiscal serve como variável de ajuste promovendo os cortes necessários para 

a manutenção das políticas monetária e cambial previamente determinadas, o que inclui arcar, 

inclusive, com os seus custos sem quaisquer restrições. Em modelos onde predomina a 

coordenação entre políticas econômicas, entretanto, os custos fiscais das políticas monetária e 

cambial precisam antes ser compatibilizados no modelo de consistência. Isto é, a idéia de que 

não devem existir restrições para esses custos não é tão óbvia, pois as alternativas e 

conseqüências do modelo precisam ser analisadas em conjunto.  

Finalmente, difundiu-se a idéia de que o Banco Central não deve apresentar 

prejuízos pois, em virtude do seu papel de proteção do poder de compra da moeda e do 

sistema financeiro, deve ficar evidenciado para os agentes econômicos que a Instituição é 

solvente e que não há restrições financeiras ao desempenho dessas funções. Assim, embora 

não se espere do Banco Central resultados semelhantes aos de uma instituição privada, dado 

que seu objetivo não é a geração de lucros, tampouco se esperam prejuízos.  

No Brasil, as causas estruturais que explicam o desequilíbrio patrimonial do Banco 

Central estão em grande parte associadas a pressões quase-fiscais. A apreciação cambial e as 

operações de socorro financeiro causaram depreciação significativa no ativo do Banco Central. 

Assim, a baixa rentabilidade da maior parte dos ativos do Banco Central (reservas 

internacionais, PROER e carteira de títulos), particularmente em decorrência da troca do 

passivo externo, vis-a-vis a passivos altamente gravosos (BBC e compulsórios), acabou sendo 

responsável pelo surgimento de prejuízos acumulados que não foram transferidos ao Tesouro. 

Além disso, a presença da Conta Única do Tesouro Nacional no Banco Central também gerou 

desequilíbrios patrimoniais, além de dificuldades de política monetária que, dada a 

inadequação da carteira de títulos do Banco Central, acabou sendo suprida pela emissão de 

títulos de responsabilidade própria. 

Conquanto não se pretenda discutir que tipos de operação o Banco Central deve 

ou não fazer, necessário se faz segregar as operações típicas de um banco central das 

demais, com o objetivo de permitir maior transparência às atividades públicas. É preciso, 

portanto, equacionar definitivamente os fluxos negativos de resultados do Banco Central, 

adotando como parâmetro básico desse processo a busca de total transparência no 

relacionamento econômico e financeiro entre o Tesouro Nacional e o Banco Central. Dentre os 

aspectos que precisam ser revistos encontram-se a instituição de uma fonte adequada de 

financiamento para sustentar as reservas internacionais, a incorporação no Orçamento de 
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todas as despesas que lhe são próprias, o fim da emissão própria de títulos pelo Banco Central 

e a retirada da Conta Única do Tesouro do Banco Central.  
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6. CONCLUSÃO GERAL E INDICAÇÕES PARA UMA PROPOSTA DE 
COORDENAÇÃO ENTRE POLÍTICAS ECONÔMICAS 

Como a inter-relação entre as políticas fiscal e monetária é parte integrante do 

processo de geração de dívida, o crescimento da dívida líquida do setor público nos anos 90 

pode ser, em grande parte, explicado pelo surgimento de déficits quase-fiscais e por problemas 

no relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco Central. Contudo, a experiência brasileira 

vem mostrar que enquanto se mantiver o relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco 

Central aqui descrito perdem sentido os argumentos usuais pró-independência, basicamente, 

por duas razões: a sustentabilidade da capacidade de financiamento e a transparência.  

Uma razão para não se postular a independência do Banco Central diz respeito ao 

fato de que a independência do Banco Central não seria necessária para assegurar a 

sustentabilidade da capacidade de financiamento. Esta capacidade deve, antes, ser buscada 

pela definição de metas macroeconômicas consistentes e com as abrangências fiscal e 

monetária adequadas, inclusive intertemporalmente. A consistência entre as políticas fiscal e 

monetária, por sua vez, só é atingida quando, a partir do atendimento simultâneo aos objetivos 

de política - taxa de crescimento, inflação e taxa de câmbio -, é possível gerar uma trajetória 

dívida/PIB estável. 

No Brasil, contudo, a exemplo de outros países em desenvolvimento, a 

incapacidade de fazer escolhas no momento adequado, distribuindo ganhos e perdas de 

acordo com o arranjo de forças políticas prevalecente, tem determinado, com freqüência, a 

persecução de metas incompatíveis no que diz respeito, por exemplo, aos níveis desejados de 

inflação, crescimento econômico e atendimento de necessidades sociais, bem como quanto ao 

resultado fiscal e à competitividade externa possíveis nesse contexto. Os limites desse 

processo, então, se colocam pelo lado da sustentabilidade da capacidade de financiamento ao 

longo do tempo. Ou têm lugar níveis de inflação fora de controle, ou carga tributária 

considerada excessiva, ou relação dívida/PIB crescente, ou insuficiência de recursos fiscais 

para atender às necessidades sociais que caberiam ao Estado no modelo vigente, ou taxa de 

juros elevada para tentar inutilmente restabelecer a consistência, ou um misto desses 

problemas. 

A independência do Banco Central, então, apenas estabeleceria uma das regras 

possíveis de fechamento do modelo de consistência entre políticas econômicas, dizendo que 

cabe à política fiscal todo o ônus do ajuste. A solução do modelo, alternativamente, poderia 

também basear-se na coordenação entre políticas econômicas - uma regra diferente mas 

igualmente consistente. Neste último caso, as metas fiscais, monetárias e cambiais seriam 

conjuntamente definidas e a sua compatibilidade assegurada de início, tornando transparentes 

para a sociedade todas as conseqüências das decisões adotadas. Em ambos os casos, 

independência ou coordenação, o sucesso no cumprimento de metas fiscais, monetárias e 
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cambiais não depende da regra de fechamento do modelo em si e, sim, do devido 

equacionamento político das pressões. 

Os conflitos relacionados à ausência ou insuficiência de equacionamento político 

perpassam todas as instituições do País e, de forma mais marcante, o processo orçamentário e 

o relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco Central. Planeja-se um orçamento 

equilibrado e a política monetária parece bastante adequada, mas os déficits quase-fiscais 

ocorrem à parte. A dificuldade de estabelecer metas fiscais consistentes já no orçamento, de 

fazê-las cumprir na sua execução, bem como de conferir a esse instrumento a abrangência 

necessária, interage com a captura do processo decisório pelos agentes interessados. 

Como o pacto fiscal é o resultado de um processo histórico de consolidação de 

instituições políticas e sociais, não se deve esperar que seja fácil obter de imediato consensos 

ou coalizões duradouras sobre questões controversas como a extensão e a intensidade das 

intervenções do Estado na economia e a distribuição pela sociedade do financiamento da 

política fiscal. Ao contrário, boa parte dos desequilíbrios fiscais tem origem estrutural e exige 

reformas amplas, o que fornece um argumento a mais para admitir que, no curto prazo, a 

inconsistência se recoloca. As mudanças na área fiscal, então, são lentas, difíceis e demandam 

o equacionamento político de pressões que muitas vezes não são detidas por restrições 

orçamentárias e acabam originando vazamentos justamente naqueles pontos onde a 

flexibilidade é maior.  

Na política monetária, por outro lado, as mudanças são mais rápidas e torna-se 

mais fácil utilizar o banco central para acomodar tais pressões. E, ressalte-se, tão mais fácil 

quanto maior o seu poder discricionário. Isto nos leva à outra razão para não postular a 

independência do Banco Central - o fato de que a falta de transparência faz com que esse 

modelo não seja garantia de estabilidade.  

No Brasil, o Banco Central historicamente exerceu várias operações de natureza 

quase-fiscal, servindo de instrumento a pressões por maiores gastos e minando a estabilidade 

econômica. O tratamento dado aos resultados operacionais do Banco Central, à administração 

de reservas internacionais e à gestão da dívida pública, inclusive através da emissão de títulos 

de responsabilidade própria do Banco Central inserem-se no modelo brasileiro como válvulas 

para acomodar pressões. Portanto, em virtude dos aspectos particulares de que se reveste o 

Banco Central no Brasil, aumentar a sua autonomia, fazendo-o formalmente independente 

poderia diminuir o já baixo grau de transparência das suas atividades e, portanto, a 

possibilidade de controle social sobre elas. 

É a falta de transparência das estatísticas que permite acomodar pressões e 

incorporar metas que, de outro modo, seriam inconciliáveis. Assim, o conceito de equilíbrio 

fiscal adotado, com freqüência, representa um indicador muito otimista da capacidade de 

pagamento do governo a longo prazo, pois não incorpora os custos futuros esperados das 

obrigações que assumiu. Neste caso, a presença de limitações orçamentárias intertemporais 
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acaba sendo responsável pelo surgimento de déficits quase-fiscais e de dívidas que 

permanecem não explicitadas por muito tempo.  

Do mesmo modo, a tendência recorrente a financiar monetariamente gastos fiscais 

reflete-se em um desenho de banco central que ou incorpora funções fiscais ou não é o único 

ou o principal responsável pelo equacionamento monetário de pressões fiscais. Constata-se, 

inclusive, que nos momentos em que o Banco Central teve maior liberdade na condução da 

política monetária, esta tampouco contemplou o equilíbrio das contas públicas nem evitou o 

financiamento monetário de gastos fiscais.  

Esses aspectos assumem maior relevância numa estrutura federativa, onde os 

governos estaduais e municipais tomam decisões fiscais e possuem, muitas vezes, a 

capacidade de financiar-se através de bancos estaduais. A complexidade institucional, 

potencializada pela divisão de funções nos três níveis da federação, acaba não permitindo uma 

separação muito clara entre as políticas econômicas e a identificação dos seus responsáveis. 

Assim, a determinação do universo  da política monetária, que no Brasil inclui instituições 

financeiras oficiais e bancos estaduais, também é um reflexo dessas demandas não 

equacionadas no processo orçamentário. 

O debate sobre a independência do Banco Central, quando aplicado ao Brasil, 

deve considerar questões não usualmente colocadas na literatura, as quais se referem à 

posição que desempenham o Tesouro Nacional e o Banco Central relativamente às políticas 

fiscal e monetária. Ao obter maior independência, o banco central ficaria mais livre para tomar 

decisões discricionárias e, ao contrário do que supõe os defensores desse modelo, ficaria 

também mais sujeito a pressões que passariam a ser exercidas diretamente. O caminho 

correto a ser seguido, nesse sentido, parece ser justamente aumentar a transparência e a 

coordenação das operações do Banco Central. 

Mais que isso, o fundamental não é discutir se o banco central deve ou não ser 

independente mas criar instrumentos para produzir um comportamento fiscalmente 

responsável, inclusive em termos intertemporais, tendo por base a separação clara e a 

abrangência macroeconômica adequada das referidas políticas. As indicações para uma 

proposta de coordenação de políticas econômicas passam tanto pelo processo orçamentário 

em si, pelo relacionamento entre o Tesouro e o Banco Central, pela redefinição do universo da 

política monetária e, principalmente, pelo estabelecimento de metas consistentes.  

Como peça de planejamento e controle, o processo orçamentário deve permitir um 

acompanhamento contínuo e permanente dos gastos, sem atribuir um peso maior aos 

controles formais e burocráticos que aos resultados. Pode parecer simples, mas não é. Déficits 

não esperados são, de forma recorrente, atribuídos a despesas extraordinárias ou a 

desenvolvimento macroeconômico não esperado.  

Portanto, a primeira indicação clara diz respeito à abrangência dos conceitos do 

que é fiscal e do que é monetário, evitando-se o risco da oficialização de “janelas” no 
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orçamento. Todas as despesas, financeiras e não financeiras, patrimoniais ou não, realizadas 

pelos órgãos que compõem o Governo Central, e quaisquer alterações patrimoniais que 

impliquem despesas no exercício presente ou nos posteriores só devem ser realizadas com 

prévia autorização orçamentária.  

O Orçamento precisa, ainda, adquirir um enfoque intertemporal. Para tanto, deve 

conter estimativas de gastos já contratados ou autorizados que ultrapassam o ano 

orçamentário ou que só configurarão despesas em exercícios posteriores, tais como: 

investimentos,  pagamentos de dívidas, inclusive as resultantes de assunção, securitização ou 

permuta de dívidas e de integralização do capital subscrito junto a instituições, despesas com a 

Previdência e um percentual histórico de inadimplência sobre as garantias que o governo 

concede. Assim, seria possível planejar os gastos de forma permanente, evitando que fossem 

“empenhadas” despesas para o futuro sem prévio atendimento à condição de equilíbrio 

financeiro.  

Quanto ao estabelecimento de metas consistentes, o processo orçamentário deve 

incluir previsão das NFSP acompanhada de cenário macroeconômico, contendo estimativa das 

variáveis utilizadas na previsão (taxa de crescimento do PIB, taxa de inflação, taxa de juros, 

etc.) que reflitam verdadeiramente o esforço de coordenação de políticas econômicas. Para  

aproximar o cálculo orçamentário do resultado fiscal, sugere-se também um maior controle na 

geração do déficit, com explicitação do caráter de subsídio dos empréstimos, provisão para 

perdas e mudanças de avaliação, controle das garantias concedidas e limites para inscrição de 

restos a pagar. 

No que se refere ao relacionamento entre o Tesouro e o Banco Central, sugere-se, 

além da capitalização do Banco Central no montante equivalente aos resultados negativos 

acumulados, que todas as despesas passem a transitar pelo Orçamento, o que inclui 

assistência financeira a instituições, administração de reservas internacionais e resgate de 

títulos próprios ou não. Sugere-se, ainda que o Banco Central deixe de emitir títulos de 

responsabilidade própria e que a Conta Única passe a ser administrada pelo Tesouro, com o 

objetivo de administração de passivos.  

Além disso, como o universo da política monetária no Brasil é atualmente muito 

mais amplo, seria conveniente restringi-lo ao Banco Central, impedindo que as instituições 

financeiras oficiais e os bancos estaduais promovessem financiamento monetário à política 

fiscal.  

A partir de então, o monitoramento deve ser realizado pelas autoridades fiscais e 

monetárias, com o mesmo comprometimento, visando o controle do endividamento futuro. Este 

controle, aliás, deve ser realizado também pela sociedade, à medida que se confira maior 

divulgação e transparência ao processo.  
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