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II.1 - APRESENTAÇÃO 

 

O presente Capítulo apresenta as constatações relacionadas às “renegociações” 

com bancos privados internacionais no período de 1983 a 1992, quando ocorreram 

sucessivas Fases de renegociações, nas quais o Banco Central assume o papel de 

Tomador de empréstimos perante os bancos comercias, sendo a imensa maioria 

composta por bancos privados internacionais.  

 

Em 1983, ao mesmo tempo em que tomava recursos junto aos bancos 

internacionais e se comprometia, por meio de “instruções irrevogáveis” a aplicar os 

recursos recebidos no pagamento de outros empréstimos externos, o Banco Central 

acatava internamente o depósito “em cruzeiros” dos devedores do setor público e 

privado. Tal mecanismo exerceu forte impacto na evolução do endividamento público 

brasileiro até seu estágio atual e decorreu dos acordos negociados com os bancos 

privados internacionais a partir de 1983 - CGA-1983 (Credit and Guaranty Agreement 

ou Acordo de Crédito de Garantia) e DFA-1983 (Deposit Facility Agreement) – e 

demais acordos recorrentes de 1984, 1886 e 1988.  

 

É interessante destacar que tais contratos foram preparados pelos advogados dos 

credores – Davis Polk e Sherman & Sterling – e o “clima de emergência” constituiu a 

característica principal da discussão dos termos contratuais, conforme relatado pela 

chefe-adjunta do Departamento de Dívida Externa do Banco Central
1
. 

 

O período foi marcado também pelas sucessivas Cartas de Intenções com o 

Fundo Monetário Internacional - FMI, que passou a influenciar fortemente as decisões 

de política monetária e cambial, além de interferir nas decisões locais por meio dos 

programas de ajuste fiscal.  

 

A conjuntura internacional de crise que atingiu a todos os países latino-

americanos afetou as negociações da dívida externa, dada a vulnerabilidade financeira 

dos países que haviam praticado o endividamento agressivo durante a década de 80 e 

sofreram o reflexo das altas unilaterais das taxas de juros internacionais pelo Federal 

Reserve Bank, dos Estados Unidos, conforme detalhado ao final do Capítulo I da 

presente análise. Em função do impacto dessas elevadas taxas e das onerosas 

negociações, o país passou a ser exportador de capitais. 
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 “Dívida Externa Brasileira”, de Ceres Aires Cerqueira, Banco Central do Brasil, 1997, página 27. 



Não havia equilíbrio entre as partes na negociação: de um lado o Brasil e de 

outro todos os bancos privados internacionais reunidos em “Comitê
2
”, com o apoio do 

FMI, que por sua vez carregava o apoio do Clube de Paris
3
, ou seja, foi relevante a 

interferência expressa do FMI em todas as fases das negociações com bancos privados 

internacionais realizadas na década de 80. Verificou-se ainda, na época, a existência de 

sucessivas negociações com o Clube de Paris, simultâneas às fases de negociação com 

os bancos comerciais: 

 Fase I – 1983  

 Fase II – 1984 

 Fase III – 1986 

 Fase IV – 1988 

 Negociações de 1992 

 

Em cada uma das fases acima elencadas foi firmado um conjunto de 

instrumentos de “renegociações” da dívida externa, de forma sucessiva em 1983, 1984, 

1986 e 1988, contendo cláusulas que vinculavam as liberações de recursos pelos bancos 

privados a acordos que teriam que ser cumpridos pelo Brasil junto ao FMI. 

 

Nenhum dos acordos de refinanciamento da década de 80 foi submetido ao 

Congresso Nacional, cabendo mencionar que em relação aos acordos da União, o art. 

83, inciso VIII, da Constituição Federal de 1967 estabelecia que “Compete 

privativamente ao Presidente celebrar tratados, convenções e atos internacionais, ad 

referendum do Congresso Nacional”.  

 

Segundo Pontes de Miranda
4
: 

 

“Qualquer acordo interestatal, inclusive de participação em organizações 

supra-estatais, interestatais está sujeito à aprovação do Congresso Nacional. Não 

importa o nome que se dê ao acordo (tratado, convenção, acordo, declaração, 

protocolo), nem a classificação ou discriminação (tratados políticos, tratados 

econômicos ou tratados de comércio, tratados consulares), nem sequer a distinção de 

fundo (tratados-contratos, tratados-leis).”  

 

A CPI teve acesso a documento da Notaria Pública de Nova Iorque que atestou 

que os acordos da Fase IV (1988) foram assinados no período de 22/09/88 até 03/11/88, 

portanto, após a vigência da Constituição Federal, o que representa forte indício de 

nulidade de tais acordos que não foram submetidos ao Congresso Nacional, como 

determina o art. 49 da Constituição, nem ao Senado Federal, como determina o art. 52: 

 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

                                                 
2
 Comitê Assessor formado pelos bancos lideres: “Lloyds Bank Internacional, Citibank N.Y., The Chase 

Manhattan Bank NA, Chemical Bank, Bank of America National Trust and Savings Association, Arab 

Banking Corporation, Bank of Montreal, Bank of Tokyo, Bankers Trust Company, Credit Lyonnais, 

Deutsche Bank, Manufacturers Hannover Trust Co, Morgan Guaranty Trust Co, Union Bank of 

Switzerland. 
3
 O Clube de Paris é uma instituição informal – não possui existência jurídica reconhecida – que reúne um 

grupo de países credores, com a finalidade de renegociar a dívida externa de outros países. 
4
 Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda Constitucional no. 1, de 1969, Tomo III, página 

115  



I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional;  

 

(...) 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

 

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

 

Tal fato demanda o aprofundamento das investigações, bem como estudos 

jurídicos especializados, especialmente diante do fato de que a dívida renegociada em 

1988 foi objeto de troca por títulos da dívida externa (bônus Brady), conforme abordado 

no Capítulo III da presente análise preliminar. 

 

Adicionalmente, o Banco Central não informou à CPI as conciliações dos 

valores efetivamente envolvidos em cada fase de renegociação, que envolveu dívidas 

privadas, o que pode ensejar danos ao patrimônio público, demandando o 

aprofundamento dos trabalhos de investigação. 

 

A partir de 1988 atos legais permitiram a utilização de títulos da dívida externa 

(e interna) no processo de Privatizações: 

   

Em março de 1988 foi instituído o Programa Federal de Desestatização, por 

meio do Decreto nº. 95.886 que incluiu, entre seus objetivos
5
, “propiciar a conversão 

de parte da dívida externa do setor público federal em investimentos de risco, 

resguardado o interesse nacional”. 

 

Em abril de 1990 a Lei nº. 8.031 instituiu o Programa Nacional de 

Desestatização. O art. 1º. da lei elencou seus objetivos fundamentais, destacando-se
6
 o 

objetivo de “contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o 

saneamento das finanças do setor público.”  

  

A Lei nº. 8.088 determinou que o produto da alienação de bens imóveis de 

propriedade da União e de suas autarquias fosse “obrigatoriamente utilizado no resgate 

de títulos da dívida pública federal, preferencialmente junto ao Banco Central do 

Brasil”
7
.     

 

Por sua vez, a Resolução 1.810, de 27.03.1991, do Banco Central, disciplinou a 

“conversão em investimentos estrangeiros no Brasil, de créditos e títulos da dívida 

externa brasileira, e respectivos encargos, correspondentes a obrigações de entidades 

do setor público federal (União e respectivas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações), no âmbito do Programa Nacional de 

Desestatização (PND), criado pela Lei Nº. 8.031, de 12.04.90”. 

 

 Durante a década de 80, três importantes comissões parlamentares realizaram 

investigações sobre o endividamento público, cujos relatórios finais foram resgatados e 

                                                 
5
 Decreto 95.886, de 29 de março de 1988, art. 1º., inciso III. Revogado em 25/04/1991, Decreto s/nº.  

6
 Lei 8.031, de 12 de abril de 1990, art. 1º., inciso II. 

7
 Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, art. 8º., parágrafo 1º.  



analisados, conforme Análise Preliminar 1 a 4, elaboradas para subsidiar os trabalhos da 

atual CPI da Dívida Pública: 

 

COMISSÃO Parlamentares e Resultado  Análise  

Preliminar  

CPI da Câmara dos Deputados destinada a 

“apurar as causas e consequências da dívida 

brasileira e o Acordo com o FMI”. Instituída 

pelo Requerimento Nº 8/83. Instalada em 

16/08/1983. 

Presidente:  

Dep. Alencar Furtado 

Relator:  

Dep. Sebastião Nery 

Relatório Final aprovado em 

setembro de 1984  

 

Análise  

Preliminar  

Nº 4 

(Apresentada à CPI em 

27.10.2009) 

Comissão Especial do Senado Federal para a 

Dívida Externa, destinada a “examinar a 

questão da dívida externa brasileira e avaliar 

as razões que levaram o Governo a suspender 

o pagamento dos encargos financeiros dela 

decorrentes, nos planos externo e interno”.  

Instituída pelo Requerimento nº 17, de 1987. 

Instalada em 14/04/1987. 

Presidente:  

Senador Carlos Chiarelli 

Relator:  

Senador Fernando Henrique 

Cardoso 

Relatório Final aprovado em 23 

de agosto de 1989. 

 

Análise  

Preliminar  

Nº 1 

(Apresentada à CPI em 

10.10.2009) 

Comissão Mista destinada “ao exame 

analítico e pericial dos atos e fatos geradores 

do endividamento brasileiro, para cumprir a 

missão constitucional – Art. 26 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias”.  

Instalada em 11/04/1989. 

Presidente: Dep. Waldeck Ornelas 

Relator: Senador Severo Gomes 

Relatório Parcial aprovado em 9 

de agosto de 1989 

Análise  

Preliminar  

Nº 2 (Apresentada à CPI 

em 12.10.2009) 

Relator: Dep. Luiz Salomão 

Parecer Final discutido em 5 de 

setembro de 1989, NÃO 

VOTADO 

Análise  

Preliminar  

Nº 3 (Apresentada à CPI 

em 12.10.2009) 

Comissão Mista destinada ao “exame 

analítico e pericial dos atos e fatos geradores 

do endividamento brasileiro”. 

Instituída pelo Requerimento Nº 373, de 1989.  

Instalada em 29/11/1989. 

Presidente: Dep. Mussa Demes 

Relator: Dep. Irajá Rodrigues 

Não foi elaborado Relatório. 

Esta Comissão realizou 

apenas 4 reuniões e foi 

encerrada em 15 de 

dezembro de 1990, sem 

a apresentação de 

Relatório. 

 

 

II.1 – ANÁLISE DE ASPECTOS RELEVANTES DOS ACORDOS DE 

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA COM BANCOS COMERCIAIS 

 

Cabe ressaltar que a década de 80 foi marcada, inicialmente, pela crise financeira 

internacional provocada principalmente pela elevação das taxas de juros internacionais
8
, 

que teve forte impacto nas obrigações da dívida externa brasileira com bancos privados 

internacionais. Conforme analisado no Capítulo I, justamente os bancos privados 

internacionais que se encontravam abarrotados de petrodólares na década de 70 e 

estimularam os empréstimos internacionais a taxas de juros flutuantes tomavam as 

decisões no âmbito do Federal Reserve Bank norteamericano (que estipulava o valor da 

taxa “Prime”) e da Associação de bancos privados de Londres (que definia a “Libor”). 

                                                 
8
 LIBOR e PRIME, respectivamente definidas em Londres e USA - Ver Capítulo I 



 

A partir de 1983, sucessivas negociações foram realizadas, tendo o Banco 

Central assumido o papel de “Tomador” de novos empréstimos para a quitação e 

refinanciamento de obrigações anteriormente contraídas tanto pelo setor público como 

pelo setor privado brasileiro. 

 

Nos acordos de 1983 – Fase I - foram renegociadas as parcelas de dívidas 

contraídas anteriormente, que venciam naquele ano de 1983. 

 

Nos acordos de 1984 – Fase II - foram renegociadas as parcelas de dívidas 

contraídas anteriormente, que venciam naquele ano de 1984. 

 

Na Emenda de 1986 – Fase III – foram incluídas as parcelas de dívidas 

contraídas anteriormente, que venciam nos anos de 1985 e 1986. 

 

Nos acordos de 1988 – Fase IV – foram incluídas as parcelas de dívidas 

contraídas anteriormente, já vencidas desde 1983 e as que venceriam até 1993. 

 

Conforme quadro a seguir, as 4 fases de renegociações com bancos privados da 

década de 80 envolveram os seguintes acordos: 



 

    

 

FASE I – 1983 VALOR 

Credit and Guaranty Agreement – Acordo 

de Crédito de Garantia - CGA-1983, 

também tratado nos documentos como 

“Dinheiro Novo” 

 

US$ 4,4 bilhões 

Deposit Facility Agreement – DFA-1983 Do texto do acordo não consta o valor. 

Publicação
9
 do Banco Central indica o valor de  

US$ 4,3 bilhões (aproximadamente) 
Interbank Facility Commitment Letter e Trade 

Commitment Letter 

Segundo  Publicação do Banco Central as linhas de 

crédito comercial somaram US$ 10,4 bilhões e as de 

crédito interbancário US$ 6 bilhões 

FASE II – 1984  

Credit and Guaranty Agreement – Acordo de 

Crédito de Garantia (CGA-1984), também 

tratado nos documentos como “Dinheiro 

Novo” 

US$ 6,5 bilhões 

Deposit Facility Agreement – DFA-1984 Do texto do acordo não consta o valor. Publicação do 

Banco Central indica o valor de  US$ 5,2 bilhões 

(aproximadamente) 

Interbank Facility Commitment Letter e Trade 

Commitment Letter 

Segundo  Publicação do Banco Central as linhas de 

crédito comercial somaram US$ 9,8 bilhões e as de 

crédito interbancário US$ 5,4 bilhões 

FASE III – 1985 e 1986  

Amendment Nº1 ao  

Deposit Facility Agreement – DFA 

US$ 6,1 bilhões 

Interbank Facility Commitment Letter e Trade 

Commitment Letter 

Segundo  Publicação do Banco Central as linhas de 

crédito comercial somaram US$ 9,5 bilhões e as de 

crédito interbancário US$ 5,3 bilhões 

FASE IV – 1987 e 1988  

Interim Financing Agreement US$ 3 bilhões 

Parallel Financing Agreement US$ 3,3  bilhões 

Commercial Bank Cofinancing Agreement US$ 625,4 milhões 

New Money Bond subscription Agreement US$ 674,7 milhões  

Brazil Investiment Bond  US$ 1,05 bilhão  

New Money Trade Deposit Facility  US$ 600 milhões  

Multi-Year Deposit Facility Agreement 

MYDFA 

Do texto do acordo não consta o valor. Publicação do 

Banco Central indica o valor de US$ 61 bilhões 

(aproximadamente) 

1988 Interbank Facility Commitment Letter  US$ 4,7 bilhões  

1988 Trade Commitment Letter US$ 9,7 bilhões  

Deposit Agreement Do texto do acordo não consta o valor. 

 

 

É impressionante o impacto da elevação das taxas de juros internacionais sobre 

esses acordos, ou seja, tomando-se apenas a sequência dos acordos DFA, verifica-se que 

o crescimento exponencial dos valores negociados a partir de 1983, com US$ 4,4 

                                                 
9 Dívida Externa Brasileira”, de Ceres Aires Cerqueira, Banco Central do Brasil, 1997 

 



bilhões, chegando a US$ 61 bilhões em 1988, apesar dos vultosos pagamentos ocorridos 

durante a década de 80, quando o Brasil se tornou exportador de capitais.   

 

Esses acordos com os bancos privados internacionais – nos quais o Banco 

Central assumiu o papel de devedor – se mostraram bastante onerosos, provocando 

crescimento acelerado dessa modalidade de dívida externa, sem que o país recebesse 

qualquer parcela nova de recursos, pois todos os acordos significaram apenas a 

renegociação de dívidas anteriormente contraídas. 

 

O Banco Central não forneceu à CPI os dados estatísticos (fluxo e estoque) 

segregados por tipo de dívida externa. Entretanto, pesquisando-se os relatórios anuais 

que foram publicados pelo Banco Central a partir de 1970, foi possível construir o 

gráfico seguinte, elaborado com base em dados dos referidos relatórios
10

. 

 

 

 

 

Dívida Externa Registrada no Banco Central – US$ milhões – 1969 a 1994 
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 Fonte: Relatórios Anuais do Banco Central disponibilizados à CPI da Dívida. 

 

O gráfico permite visualizar nitidamente o expressivo crescimento da dívida 

externa na década de 80, apesar das renegociações com bancos não terem significado o 

ingresso de novos recursos no país e apesar, também, dos vultosos pagamentos ao 

exterior. 

 

As condições financeiras dos referidos acordos encontram-se resumidas em 

quadros transcritos no último item do presente capítulo.  
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 Dos relatórios anuais publicados pelo Banco Central foi possível extrair os dados referentes ao estoque 

por tipo de dívida, conforme demonstrado no gráfico. Os dados referentes aos fluxos por tipo de dívida – 

ingressos e pagamentos de juros e amortizações – não foram publicados em tais relatórios anuais. 



II. 2 - INDÍCIOS DE ILEGALIDADES DOS REFINANCIAMENTOS DE 1983 

 

A autorização para que o Tesouro Nacional pudesse contratar ou garantir 

créditos com o fim de promover “consolidações” e “refinanciamentos” de créditos 

obtidos no exterior consta do Decreto-lei 2.070
11

, que introduziu o parágrafo único ao 

artigo 1º. do Decreto-lei 1.312/74.  

 

Tal permissão legal ocorreu somente em 14 de dezembro de 1983. Os acordos 

referentes às negociações com os bancos privados referentes à Fase I, de 1983, 

encontram-se datados de 25 de fevereiro de 1983
12

, vários meses antes da edição da 

precitada alteração legal.  

 

Constata-se, assim, que os acordos de “consolidações” e “refinanciamentos” de 

1983 teriam sido firmados quando a legislação vigente ainda não amparava 

especificamente que o Tesouro pudesse contratar ou garantir operações de consolidação 

e refinanciamento de dívidas anteriores. Tal fato constitui um forte indício de 

ilegalidade e demanda estudo jurídico mais aprofundado. 

 

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional enviou à CPI cópia do Parecer 

Prévio relativo à contratação do CGA-83, no valor de US$ 4,4 bilhões em 1983. Da 

ementa do parecer datado de 18.02.1983, elaborado pelo Procurador da Fazenda 

Nacional Hélio Gil Gracindo, aprovado pelo Procurador-Geral Cid Heráclito de Queiroz 

e pelo Ministro da Fazenda Ernane Galveas consta o seguinte: 

 

Operação de crédito externo no valor de até US$ 4.400.000.000,00 

(quatro bilhões, quatrocentos milhões de dólares norte-americanos) de 

principal, a ser celebrada entre o Banco Central do Brasil e um 

consórcio de bancos liderado pelo Morgan Guaranty Trust of New 

York, para integrar as reservas internacionais em moeda estrangeira, 

com garantia da República Federativa do Brasil.    

 

Referido parecer foi embasado no art. 8º. do Decreto-lei  nº. 1.312/74, que 

tratava da contratação de crédito externo, pelo Tesouro Nacional, para o financiamento 

do balanço de pagamentos ou formação de reservas internacionais. 

 

O tomador do CGA-83 foi o Banco Central do Brasil e a destinação dos recursos 

obtidos por meio desse Acordo não constou do texto de forma transparente. Entretanto, 

na seção 4.1 do mesmo, onde foram estabelecidas as condições que deveriam ser 

cumpridas, consta, na letra “o”, uma indicação da destinação de parte dos recursos 

auferidos pelo Banco Central:  

 

“Seção 4. Condições Anteriores 

 

4.1 – Condições Anteriores à Data Efetiva: A “Data Efetiva” 

será o dia, até o máximo 15 de março de 1983, em que todas 

as partes deste tiverem executado este Acordo e o Agente de 

Nova York tiver recebido, de uma maneira considerada 

                                                 
11

 Decreto-lei 2.070, de 14 de dezembro de 1983 
12

 CGA-1983 (Credit and Guaranty Agreement – Acordo de Crédito de Garantia) e DFA-1983(Deposit 

Facility Agreement) 



satisfatória pelo Agente, os documentos (…) 

(...) 

o) instruções irrevogáveis emitidas pelo Banco Central no sentido de 

que os recursos a serem por ele recebidos dos Bancos de Compromisso, 

na 1ª Data de Empréstimo determinada em decorrência da Seção 2.2, 

deverão ser aplicados nos reembolsos ou prepagamento de cada um dos 

empréstimos a curto prazo relacionados no Anexo 7, juntamente com 

os juros acumulados sobre os mesmos, …” 

 

Do Anexo 7
13

 ao referido Acordo CGA-1983 consta, sob o título “Empréstimos-

Ponte”, uma lista de bancos privados internacionais, conforme transcrito no quadro 

seguinte, com os respectivos valores que totalizam o montante aproximado de US$ 

2,206 bilhões
14

. Analisada conjuntamente com a cláusula 4.1.”o”, a referida lista indica 

a destinação apenas de parte dos recursos tomados pelo Banco Central por meio do 

Acordo CGA-1983, do qual consta o montante de US$ 4,4 bilhão: 
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 Na tradução enviada pelo Banco Central à CPI não constava o Anexo 7. Foi solicitado o envio do 

mesmo, tendo o Banco Central esclarecido, por meio do Ofício 873/2009-BCB/Secre, de 26.10.2009, que 

o Anexo que consta com nº. 8 no contrato é, na realidade, o de nº. 7.  
14

 Para possibilitar a soma dos montantes dos empréstimos-ponte listados, os valores que constavam em 

moedas distintas foram convertidas para o dólar norte-americano mediante a utilização dos parâmetros 

disponíveis no site do Federal Reserve Bank 

http://www.federalreserve.gov/RELEASES/H10/Hist/default1989.htm, na data do CGA-1983. 

http://www.federalreserve.gov/RELEASES/H10/Hist/default1989.htm


 

 

EMPRÉSTIMOS – PONTE 

                             BANCOS Moeda VALOR (US$ Milhões) 

American Express Internacional Banking US$ 20.000.000,00 

Arab Banking Corporation (ABC) US$ 25.000.000,00 

Bank of America, NT & SA US$ 150.000.000,00 

Bank of Montreal US$ 51.000.000,00 

Bank Trust Company US$ 46.900.000,00 

Banque National de Paris US$ 20.000.000,00 

Banque Paribas US$ 15.000.000,00 

Barclays Bank International Ltd. US$ 33.000.000,00 

Citibank, N.A. US$ 200.000.000,00 

Canadian Imperial Bank of Commerce US$ 20.000.000,00 

Chemical Bank US$ 125.000.000,00 

Continental Illinois Nat'l Bank and Trust Chicago US$ 50.000.000,00 

Credit Lyonnais US$ 20.000.000,00 

Crockers National Bank US$ 30.000.000,00 

The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd. US$ 22.000.000,00 

Dresdner Bank AG US$ 20.700.000,00 

First Interstate Bank of California US$ 10.000.000,00 

Gul Internacional Bank B.S.C. US$ 25.000.000,00 

International Westminster Bank P.L.C US$ 51.000.000,00 

Irving Trust Co. US$ 25.000.000,00 

Lloyds Bank Internacional US$ 80.000.000,00 

Manifactures Hanover Trust Co. US$ 150.000.000,00 

Marine Midland Bank, N.A. US$ 35.000.000,00 

Midland Bank PLC US$ 50.000.000,00 

Morgan Guaranty Trust Co. Ot N.Y. US$ 150.000.000,00 

Societe Generale US$ 20.000.000,00 

Swiss Bank Corporation US$ 10.000.000,00 

The Bank of Nova Scotia US$ 35.000.000,00 

The Bank of Tokio, Ltd. US$ 86.000.000,00 

The Chase Manhattan Bank, N.A.  US$ 150.000.000,00 

The First National Bank of Boston US$ 25.000.000,00 

The First National Bank of Chicago US$ 35.000.000,00 

The Industrial Bank of Japan, Ltd. US$ 30.000.000,00 

The Long Term Credit Bank of Japan, Ltd. US$ 16.000.000,00 

The Mitsubishi Bank, Ltd. US$ 49.000.000,00 

The Royal Bank of Canada (Barbados) Limited US$ 75.000.000,00 

The Sanwa Bank, Ltd. US$ 34.000.000,00 

The Sumitomo Bank, Ltd. US$ 54.000.000,00 

The Toronto Dominion Bank US$ 22.000.000,00 

Wells Fargo Bank, N.A. US$ 25.000.000,00 

Swiss Bank Corporation SF 75.000.000,00 

Union Bank of Switzerland SF 75.000.000,00 

Commerzbank Aktiengessellschaft DM 50.114.340,29 

Deutsche Bank AG DM 50.766.906,48 

Dados extraídos do Anexo 7 do CGA-1983 

 

 

Verifica-se, portanto, que parte do valor recebido pelo Banco Central por meio 

do Acordo CGA-1983 teria sido destinado, conforme compromisso “irrevogável”, à 



quitação de tais empréstimos-ponte a crédito de bancos privados internacionais no 

montante de US$ 2,206 bilhões. Não há indicação acerca da natureza desses 

empréstimos-ponte nos contratos. 

 

Adicionalmente, consta do Anexo 5 ao Acordo CGA-1983 a listagem transcrita 

a seguir, denominada “Certos Acordos de Empréstimos (carry over de 1982)”, da qual 

constam obrigações a cargo de entidades do setor público e privado, no montante de 

US$ 1,955 bilhão: 



 

 
“Credit Guarant Agreement” - CGA-1983 

 
Projeto 1 – Fase I 

 
ACORDO DE CRÉDITO E GARANTIA 

 
“Certos Acordos de Crédito (carry over de 1982)” 

TOMADOR 
 

EMPRESTADOR 
 

VALOR (U$ 
Milhões) 

 

A – Setor Público     

Aço Minas – Aço Minas Gerais S.A. Morgan Grenfell and Co. Ltd. 120 

Aço Minas – Aço Minas Gerais S.A. 
Banque de Paris et des Pays-
Bas 2,5 

Albrás Alumínio Brasileiro S.A / Alunorte 
alumina do Norte do Brasil S.A. 

NAAC 102,7 Alunorte alumina do Norte do Brasil S.A 

CEEE – Companhia Estadual de Energia 
Elétrica Bank of America 30 

CESP – Companhia Energética de São 
Paulo Sociétè Generale 25 

CESP – Companhia Energética de São 
Paulo Banque Nationale de Paris 5 

CESP – Companhia Energética de São 
Paulo Orion Royal Bank Ltd. 35 

CIBRAZEM – Companhia Brasileira de 
Armazenamento Toronto Dominion Bank 45 

Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro Dresdner Bank International 4 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD Bank of Tokio 73 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD European Economic Community 336 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD Export and Import Bank of Japan 19 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 39 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD Bancos Comerciais 39 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD Nippon-Carajás 47,5 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD Export and Import Bank of Japan 47,5 

DNER – Departamento nacional de 
Estradas de Rodagem Banco do Brasil S.A. 50 

EBTU – Empresa Brasileira de 
Transportes Urbanos Lloyds Bank International 15 

ELETROBRÁS – Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24 

ELETRONORTE – Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil Crocker National Bank 23 

ELETRONORTE – Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil Mitsubishi Bank 60 

EMGEPRON – Empresa Gerencial de 
projetos Navais Bankers Trust Co. 16 

Estado do Mato Grosso Banco do Brasil S.A. 30 

Estado de Minas Gerais European Brazilian Bank 10 

Estado de Sergipe Banco do Brasil S.A. 10 

Estado do Piaui Banco do Brasil S.A. 10 

Furnas Centrais Elétricas S.A. Grindlanys Bank Ltd. 3,8 

Itaipu Binacional  Dresdner Bank International 12 

Ministério da Marinha Banco do Brasil S.A. 42,5 



“Credit Guarant Agreement” - CGA-1983 
 

Projeto 1 – Fase I 
 

ACORDO DE CRÉDITO E GARANTIA 
 

“Certos Acordos de Crédito (carry over de 1982)” 

TOMADOR 
 

EMPRESTADOR 
 

VALOR (U$ 
Milhões) 

 

NUCLEBRÁS – Empresas Nucleares 
Brasileiras S.A. Dresdner Bank International 12 

NUCLEBRÁS – Empresas Nucleares 
Brasileiras S.A. Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 12,5 

PORTOBRÁS – Empresa de Portos do 
Brasil S.A. Export and Import Bank of Japan 28,5 

RFFSA – Rede Ferroviária Federal S.A.  Credit Lyonnais 100 

SUNAMAM – Superintendência nacional 
da Marinha Mercante Union Bank of Switzerland 7 

SUNAMAM – Superintendência nacional 
da Marinha Mercante Sanwa Bank 91 

SUNAMAM – Superintendência nacional 
da Marinha Mercante 

Amex Int'l Bank / Mitsubishi Trust 
and Banking 85 

TELEGOIÁS – Telecomunicações Goiás 
S.A.  Banco Safra S.A. 1,3 

  Total Setor Público $1.615,30 

      

B – Setor Privado     

Alcan Alumínio do Brasil S.A.  Orion Royal Bank Ltd. 15 

Atlas International Finance Corp. 10 

Atlas Bancos Comerciais 6 

Cimento Caue S.A. International Finance Corp. 2,5 

Cimento Caue S.A. Bancos Comerciais 2,5 

CIMINAS – Cimento Nacional de Minas  
S.A. International Finance Corp. 10,7 

  Bancos Comerciais 39,3 

Ford do Brasil S.A. Morgan Bank 50 

Grupo Iochpe International Finance Corp. 2,9 

Grupo Iochpe Bancos Comerciais 14,3 

IFC – Indústrias de Fosfatados 
Catarinense S.A. International Finance Corp. 10 

IFC – Indústrias de Fosfatados 
Catarinense S.A. Bank of America 9,3 

Pisa – Papel Imprensa S.A. International Finance Corp. 27,5 

Pisa – Papel Imprensa S.A. Bancos Comerciais 20 

Shell do Brasil S.A. Lloyds Bank International 120 

  Total Setor Privado $340,00 

  Total $1.955,30 

 

 

Somando-se os compromissos listados nos Anexos 5 - relativos a obrigações 

correspondentes a empréstimos devidos pelo setor público e privado – com os 

empréstimos-ponte indicados no Anexo 7 do CGA-1983, obtém-se o montante de US$ 

4,161 bilhões, equivalente a cerca de 95% do valor adiantado por bancos privados 

internacionais ao Banco Central no exterior, de US$ 4,4 bilhões.  

  



Constata-se, assim, que a destinação dada aos recursos não obedeceu à 

autorização dada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - para integrar as 

reservas internacionais em moeda estrangeira – o que constitui mais um indício de 

ilegalidade, aspecto jurídico que demanda o aprofundamento das investigações, tendo 

em vista que os acordos de 1983 foram o ponto de partida de uma série de acordos de 

crédito externo que determinaram a história do endividamento público na década de 80 

e toda a sua repercussão na história político-econômica nacional. Ao determinar uma 

eventual ilegalidade no ponto de partida desses acordos, esta repercutiria sobre os fatos 

jurídicos dela decorrentes, contaminando os que se seguiram. 

 

O fato de o Banco Central ter assumido o papel de Tomador de empréstimos no 

exterior, renunciando à impenhorabilidade de bens públicos também demanda estudo 

jurídico mais aprofundado, sendo relevante transcrever os seguintes trechos do parecer 

da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, datado de 18.02.1983, 

correspondente ao Acordo CGA-1983 de US$ 4,4 bilhões: 

 

“Há, no entanto, cláusula contratual dispondo sobre aceitação de foro 

estrangeiro e expressa renúncia à impenhorabilidade de seus bens, por 

parte do Banco Central do Brasil, sendo a renúncia à 

impenhorabilidade limitada àqueles bens e receitas usados em atividades 

comerciais do mutuário. 

... 

Em ocasiões anteriores, esta Procuradoria-Geral tem se manifestado 

contrariamente, no caso de autarquias federais, seja a aceitação de foro 

estrangeiro, seja a renúncia de impenhorabilidade de bens, por entender 

inexistir expressa disposição legal que as ampare. Não obstante, a 

forma negociada com os credores, tal como consta da minuta do 

contrato ora em exame, afasta as restrições apontadas.   

 

 No mesmo ano de 1983 foi pactuado o Acordo DFA – Deposit Facility 

Agreement – no valor de US$ 5,2 bilhões. Relativamente a esse acordo, por meio de 

parecer também elaborado pelo Procurador da Fazenda Nacional Hélio Gil Gracindo, 

aprovado pelo Procurador-Geral Cid Heráclito de Queiroz e pelo Ministro da Fazenda 

Ernane Galveas, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional manifestou-se 

favoravelmente, apesar de ressaltar as ilegalidades contidas no acordo
15

.  

 

“Operação externa no valor de até US$ 5.200.000.000,00 (cinco 

bilhões e duzentos milhões dólares norte-americanos), de principal, a ser 

celebrada entre o Banco Central do Brasil e um consórcio de bancos 

liderado pelo Citibank N.A., com garantia da República Federativa do 

Brasil. 

Trata-se o presente processo de uma contratação externa no 

valor de até US$ 5.200.000.000,00 (cinco bilhões e duzentos milhões 

dólares norte-americanos), de principal, a ser celebrada entre o Banco 

Central do Brasil e um consórcio de bancos liderado pelo Citibank N.A.. 

2.  O valor da operação corresponde ao montante devido a bancos 

comerciais, por mutuários brasileiros, no ano de 1983, excluídos certos 

débitos não afetados. (...) 
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 Parecer enviado à CPI por meio do Aviso nº. 498/MF, de 22.12.2009.   



3. (...) 

4.  A operação em causa, consiste essencialmente na abertura de 

depósitos, pelo Banco Central do Brasil, em nome e à ordem dos bancos 

credores dos “débitos afetados”, no valor equivalente ao “débito 

afetado” e na moeda determinada pelo credor.  

5.  O Banco Central do Brasil é autarquia federal, de direito público 

interno, capaz, portanto, de ser titular de direitos e obrigações. Foi 

devidamente autorizada pelos órgãos de sua administração para 

contratar a operação em causa.  

6.  A garantia da República Federativa do Brasil cobrirá, inclusive, 

os depósitos abertos pelo Banco Central do Brasil, em nome dos 

credores, a partir de janeiro de 1983 e se estenderá, com relação ao 

“Débito Afetado” do Setor Público, às dívidas contraídas, 

originalmente, sem a garantia da União. 

7.  A hipótese se adequa à norma do artigo 8º, parágrafo único, do 

Decreto-lei nº 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, que autoriza o Poder 

Executivo a dar garantia de Tesouro Nacional a créditos obtidos no 

exterior nos casos que se enumera. 

8.  O caráter prioritário da operação foi reconhecida pela 

Secretaria de Planejamento da Presidência da República, conforme 

Aviso nº 134/83 de 07 de fevereiro de 1983, nos termos do artigo 4º do 

Decreto -lei n 1.312/74.  

9.  Há no entanto, cláusula contratual dispondo sobre a aceitação 

de foro estrangeiro e expressa renúncia à impenhorabilidade de seus 

bens, por parte do Banco Central do Brasil, sendo a renúncia de 

impenhorabilidade, limitada àqueles bens e receitas usadas em 

atividades comerciais do mutuário.  

10.  Em ocasiões anteriores, esta Procuradoria-Geral tem se 

manifestado contrariamente, no caso das autarquias federais, seja à 

aceitação de foro estrangeiro, seja à renúncia de impenhorabilidade 

bens, por entender inexistir expressa disposição legal que ampare. Não 

obstante, a forma negociada com os credores, tal como consta da 

minuta do contrato ora em exame, afasta as restrições ora apontadas.  

11.  Quanto à garantia, as cláusulas e condições constantes das 

minutas tal como negociadas são aceitáveis.” 

  

 O mencionado Acordo DFA - Deposit Facility Agreement - foi disponibilizado à 

CPI somente em língua inglesa, razão pela qual as características mencionadas a seguir 

se baseiam no CGA. 

 

 A fim de comprovar os compromissos assumidos pelo Banco Central no Acordo 

CGA-1983, a CPI aprovou o Requerimento de Informações nº. 44/09
16

, mediante o qual 

foram solicitadas cópias das “Notas Promissórias assinadas pelo Banco Central, 

conforme modelos constantes dos Documentos B-1 e B-2 (mencionadas nas laudas 225 

2 233 da tradução do Acordo de Crédito e Garantia – Credit ans Guaranty Agreement, 

datado de 25.02.983)”.  
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 Ofício 48/09-P, de 15/10/2009 



 

 Em resposta, o Banco Central informou à CPI
17

 que “ainda não foram 

concluídas as pesquisas para a localização desses documentos.” 

 

 Esse fato constitui mais um indício da necessidade de aprofundamento das 

investigações e realização da auditoria da dívida prevista na Constituição Federal. 

 

 

II. 3 - CONDIÇÕES PACTUADAS 

 

As condições pactuadas no CGA-1983 foram extremamente onerosas, conforme 

constou do Parecer da PGFN, antes mencionado: envolveu a assunção de Empréstimos 

pelo Banco Central no exterior, sujeito a elevada taxa de juros (superior às taxas 

LIBOR e PRIME em 2 1/8% e 1 7/8%, respectivamente), além de comissão de 

compromisso (1/2%) cobrada sobre a parcela não desembolsada do empréstimo; 

comissão de agenciamento (a definir) e “Facility Fee”de 1 ½% sobre o valor da 

operação, conforme Seção 5 do CGA-83:  

 

Seção 5. Taxas 

 

5.1 – Taxas de Compromisso – O Banco Central pagará ao 

Agente à conta de cada Banco de Compromisso uma taxa de 

compromisso à taxa de ½ de 1% sobre o valor agregado das 

parcelas não utilizadas dos Compromissos Básicos de tal 

Banco de Compromisso. 

5.2 - Taxas de Facilidade – Em cada Data de Empréstimo o 

Banco Central pagará a cada Banco de Compromisso um 

valor igual a 1 1/2% do empréstimo concedido por tal Banco 

de Compromisso em tal Data de Empréstimo. 

5.3 Taxa de Agenciamento – O Banco Central concorda em 

pagar de forma adiantada e à sua própria conta, na 1ª Data 

de Empréstimo e em cada aniversário da mesma, uma taxa 

anual a título dos serviços de Agente nos termos deste e num 

valor anteriormente acordado entre o BC e o Agente. 
 

Adicionalmente, o Banco Central assumia a responsabilidade pelos gastos do 

Comitê Assessor de Bancos, de indenização do Agente de “despesa ou desembolso de 

qualquer espécie ou natureza”
18

, além de despesas dos bancos privados mediante a 

apresentação de certificado razoavelmente detalhado: 

 

6.6 - “Quaisquer despesas incorridas por tal Banco de 

compromisso em decorrência de tal transferência serão pagas pelo 

Banco Central contra a entrega ao BC de um certificado razoavelmente 

detalhado relativo ao valor de tais despesas, sendo tal certificado, na 

ausência de erro evidente, conclusivo e obrigatório.” 

 

Foi elaborado pelo dep. Ivan Valente, em 18.11.2009, o Requerimento de 

Informações Nº. 70/09, relativo à solicitação de demonstrativo dos valores pagos a título 
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 Cláusula 10.5 do CGA-1983, embora a cláusula 10.4 eximisse o agente de toda responsabilidade.  



de comissões e gastos nas negociações da dívida externa brasileira. Em resposta, o 

Ministério da Fazenda e Banco Central enviaram à CPI
19

 somente informações 

posteriores a 1987, ressaltando o seguinte: 

 

Relativamente a período anterior, é impraticável realizar o 

levantamento estatístico, tendo em conta que este trabalho envolveria a 

pesquisa em contratos de câmbio já microfilmados, muitos ilegíveis, e 

apensados em milhares de dossiês arquivados nas capitais onde esta 

autarquia tem representação.”  

 

 

Relativamente ao período de 1987 a 1992, a Nota Técnica informa os seguintes 

dados: 

 

 

Endividamento Externo – Encargos acessórios  - US$ milhões 
ANO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 TOTAL 

Encargos 

acessórios 
70 93 66 40 132 153 554 

Fonte: Nota-Técnica Desig/Gabin-15/2009, datada de 22.12.2009 

 

 

 

Verifica-se, portanto, que a soma das comissões e outros encargos incidentes 

sobre empréstimos e financiamentos externos atingiu US$ 554 milhões no período 

analisado (1987-1992), o que representa uma quantia expressiva, principalmente diante 

das condições onerosas às quais o país foi submetido em tais renegociações. Ressalte-se, 

adicionalmente, que não se encontram contemplados na tabela os gastos referentes aos 

anos anteriores a 1987, nos quais ocorreram as Fases I, II e III das negociações com os 

bancos privados internacionais.  

 

 

 

 

 

II .4 - CLÁUSULAS ILEGÍTIMAS  

 

Os contratos contêm diversas cláusulas ofensivas à soberania e ao Direito 

Brasileiro. A título exemplificativo, algumas das cláusulas do Acordo de Crédito e 

Garantia (CGA-1983) são transcritas a seguir: 

 

11.2 – Bancos de Compromisso terão o direito de aplicar a Garantia sem a 

apresentação de qualquer demanda sobre ou a iniciação de qualquer processo 

contra o Banco Central, que a Garantia será uma garantia continuada e, como 

tal, permanecerá operacional e em pleno vigor e efeito até o pagamento 

irrevogável do principal das e dos juros sobre as Notas e de todo e qualquer 
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outro valor pagável por parte do Banco Central sob os termos deste Acordo e 

das Notas 

 (...) 

 

12.1 – Consentimento quanto à Jurisdição – O Banco Central se submete 

irrevogavelmente à jurisdição não-exclusiva de qualquer tribunal federal 

ou do Estado de Nova Iorque, localizado na Cidade de Nova Iorque, e dos 

tribunais da Inglaterra localizados em Londres sobre qualquer processo, 

ação ou procedimento decorrente de ou relacionado com este Acordo ou 

qualquer Nota. O BC irrevogavelmente renuncia, na medida que 

efetivamente possa sob a lei aplicável, a qualquer objeção que possa ter 

agora ou no futuro em relação a determinação do local de jurisdição para 

qualquer processo, ação ou procedimento apresentado em tais tribunais e a 

qualquer reivindicação no sentido de que qualquer processo, ação ou 

procedimento apresentado em tal tribunal tenha sido apresentado em foro 

inconveniente... 

 

12.2 ... 

 

12.3 … O Banco Central renuncia irrevogavelmente, na medida efetivamente 

permitida pela lei aplicável, a toda reivindicação da existência de erro em 

tal serviço e concorda que tal serviço (…) na medida efetivamente permitida 

por lei, que o serviço pessoal ao Banco Central será aceito e considerado 

válido. 

 

12.4 Não há nada nesta Seção 12 que afeta o direito do Agente ou dos 

Bancos de Compromisso de servirem de um processo de qualquer maneira 

permitida por lei ou que restringe o direito do Agente ou dos Bancos de 

compromisso de apresentarem processos contra o Banco Central nos 

tribunais de qualquer jurisdição ou de qualquer jurisdições ou de 

aplicarem de qualquer forma legal uma sentença obtida numa jurisdição 

em outra jurisdição. 

 

12.5   Renúncia de Imunidade – Na medida em que o BC possa ter o direito, 

em qualquer jurisdição em que um processo judicial venha a ser iniciado em 

relação a este Acordo e às Notas, de reivindicar para si ou para as suas 

receitas, o seu ativo ou as suas propriedades, imunidade (com base em 

soberania ou de outra forma) de processo, da jurisdição de qualquer 

tribunal (incluindo mas não se restringindo a qualquer tribunal dos Estados 

Unidos da América ou do Estado de Nova Iorque ou da Inglaterra) do 

embargo antes de uma sentença, do embargo em função da execução de uma 

sentença, e na medida em que tal imunidade venha a ser atribuída a tal 

jurisdição o BC, por esse documento concorda irrevogavelmente em não 

reivindicar e, por este documento, renuncia tal imunidade de processo, da 

jurisdição de qualquer tribunal, de embargo antes da sentença, de embargo 

em função da execução de uma sentença e da execução de uma sentença. O 

Banco Central consente em geral para os efeitos do “State Imunity Act 

1978” do Reino Unido com o fornecimento de qualquer assistência ou com 

a emissão de qualquer processo. A renúncia acima será efetiva, agora e no 

futuro, na medida permitida pela lei aplicável em qualquer jurisdição em 

que qualquer processo, ação ou procedimento for iniciado em relação a 



este Acordo ou às Notas, mas somente se aplicará às receitas, ao ativo e às 

propriedades utilizadas em atividades comerciais. 

 

12.7 - … os 2 árbitros assim designados escolherão um 3º árbitro, que poderá 

ser (mas que não precisará ser) da mesma nacionalidade de uma das partes da 

arbitragem, mas que terá que ser um membro militante da Ordem dos 

Advogados do Estado de Nova Iorque.... 

Tais procedimentos de arbitragem se realizarão na cidade de Nova Iorque, 

Nova Iorque, e o idioma de tais procedimentos será o idioma inglês 

  … 

  Por este documento o Garantidor representa e atesta que não 

tem nenhum direito a imunidade do serviço de processo ou da jurisdição de 

qualquer processo judicial por parte de qualquer tribunal competente localizado 

no Brasil ou da execução de sentença no Brasil (a não ser pela restrição quanto 

à alienação de propriedade pública à qual se refere o Artigo 67 do Código civil 

do Brasil) ou da aplicação no Brasil de qualquer decisão de arbitragem com 

base em soberania ou de outra forma de relação a qualquer processo, ação, 

procedimento ou a qualquer outro assunto que possa surgir em decorrência das 

ou em relação às obrigações do mesmo sob os termos deste Acordo, das Notas 

ou da Garantia, e na medida em que o Garantidor tenha ou venha a ter o 

direito a tal imunidade, por este documento, concorda e concordará 

irrevogável e incondicionalmente em não reivindicar nem utilizar tal 

imunidade em relação às suas obrigações ou a qualquer outra questão sob os 

termos, ou que possa surgir, em decorrência deste Acordo, das Notas ou da 

Garantia   … 

 

12.8 Medidas Corretivas; Procedimentos Sumários – Por este documento, o 

Banco Central e o Garantidor concordam que este Acordo constitui um 

título executivo extrajudicial de acordo com os dispositivos dos Artigos 583 

e 585 II do Código Brasileiro de Procedimentos Civis para a arrecadação 

do principal e dos juros devidos sobre Empréstimos e que os Bancos de 

compromisso terão o direito, que poderão exercer a seu critério exclusivo, 

de instituir procedimentos judiciais contra o BC ou o Garantidor, para 

receberem o principal de e os juros devidos sobre Empréstimos mediante os 

procedimentos especificados nos Artigos 646 até 731 do Código Brasileiro 

de Procedimentos Civis . 

 

13.2 – O Banco Central concorda em pagar e em indenizar e em isentar os 

Bancos de compromisso de qualquer reivindicação ou responsabilidade 

presente ou futura relativa a qualquer imposto de registro, de selo, 

documentário ou … taxa ou encargo ...ou sobre ou a execução, a emissão, 

a entrega, ao arquivamento, ao registro, ao desempenho ou a aplicação 

deste Acordo ou das Notas ou da Garantia. As obrigações do BC e do 

Garantidor sob os termos desta Seção 13.2 sobreviverão ao pagamento das 

Notas. 

 

13.3 Separabilidade – Se um ou mais dispositivos contidos neste Acordo ou 

em qualquer Nota ou na Garantia forem inválidos, ilegais ou inaplicáveis 

em qualquer aspecto em qualquer jurisdição, ou em relação a qualquer 

parte, tal invalidade, ilegalidade ou inaplicabilidade em tal jurisdição ou 

em relação a tal parte não invalidará, fará ilegal ou inaplicável, na medida 



permitida pela lei aplicável, tal dispositivo em qualquer outra jurisdição ou 

em relação a qualquer outra parte e nem invalidará, fará ilegal ou 

inaplicável qualquer outro dispositivo contido neste Acordo ou em 

qualquer Nota ou na Garantia.   

 

Do acordo CGA-1984 constam praticamente as mesmas cláusulas, com algumas 

modificações, cabendo ressaltar as seguintes: 

 11.1 -  

 … o Garantidor por este documento garante absoluta, incondicional e 

irrevogavelmente (como devedor e não apenas como abonador) o pagamento 

pontual e devido por parte do Banco Central (…) independentemente da 

validade, legalidade ou aplicabilidade deste Acordo, da Garantia ou de 

qualquer emenda, suplemento, alteração ou renúncia ….. 

 expressamente renuncia qualquer diligência, apresentação, demanda, protesto 

benefício de ordem, notificação de desonra ou outra notificação de qualquer 

natureza ... 

(...) 

Separabilidade – Se um ou mais dispositivos contidos neste Acordo ou na 

Garantia forem inválidos, ilegais ou inaplicáveis em qualquer aspecto em 

qualquer jurisdição, ou em relação a qualquer parte, tal invalidade, 

ilegalidade ou inaplicabilidade em tal jurisdição ou em relação a tal parte não 

invalidará, fará ilegal ou inaplicável, na medida permitida pela lei aplicável, 

tais dispositivos em qualquer outra jurisdição ou em relação a qualquer outra 

parte e nem invalidará, e nem tornará ilegal ou inaplicável qualquer outro 

dispositivo contido neste Acordo ou na Garantia.  

 

 

As cláusulas impostas pelos bancos nos acordos firmados na década de 80 foram 

consideradas extremamente lesivas à soberania nacional, conforme analisado no 

Relatório de Severo Gomes e Sebastião Nery, constantes das Análises Preliminares 2 e 

4 da atual CPI da Dívida. 

 

Tais operações realizadas a partir de 1983 significaram, na realidade, 

pagamentos diretos de dívidas no exterior e a assunção de onerosas dívidas –inclusive 

dívidas do setor privado - diretamente pelo Banco Central, na condição de “Tomador”
20

, 

situação que também demanda estudo jurídico aprofundado, pois tal aspecto não foi 

objeto de exame por comissões anteriores do Congresso Nacional.  

  

  

II .5 - CONJUNTURA  

 

A justificativa para a assunção de pacto tão oneroso seria decorrente da 

conjuntura vigente à época: o cenário em 1982 era de séria crise financeira internacional 

provocada principalmente pela alta unilateral das taxas de juros internacionais pelo FED 

norte-americano, e crise de liquidez internacional, que levou todos os países a enfrentar 
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dificuldades no cumprimento de suas obrigações em relação à dívida externa, majorada 

absurdamente em função das taxas de juros que alcançaram 20,5% em 1981. 

 

Em meio à crise, todas as linhas de crédito foram interrompidas pelos bancos 

comerciais, agravando-se as dificuldades de pagamento dos compromissos que 

passaram a ser altamente onerosos em virtude da elevação das taxas de juros 

internacionais. 

 

Segundo Paulo Davidoff Cruz
21

 “chegava-se, assim, ao final de um processo 

onde, em meio a contradições cada vez mais aguçadas, esgotavam-se os vários 

expedientes de curto prazo acionados pelas autoridades visando induzir crescentes 

tomadas de recursos externos, agora não mais numa conjuntura de desaceleração do 

crescimento, mas num quadro abertamente recessivo. Em última instância, era a 

própria política recessiva, acordada entre os credores internacionais e as autoridades 

econômicas como a política adequada para fazer frente aos desajustes do balanço de 

pagamentos, que determinava formas extremas ao processo de “estatização” da dívida 

externa brasileira. Por essa época, véspera dos “acordos” com o Fundo Monetário 

Internacional, estava absolutamente transparente o fracasso das políticas 

governamentais, e já estavam postos os elementos da crise econômica brasileira dos 

anos 80.” 

 

Nesse contexto, em 1982 o Fundo Monetário Internacional começa a negociar o 

primeiro de uma série de Acordos “Stand by”, em “apoio” ao “Plano Financeiro de 

1983
22

” e ao “Programa de Estabilização Social”
23

, o que originou a adoção de ajuste 

fiscal baseado em um conjunto de medidas recessivas que aprofundaram ainda mais a 

crise financeira  e econômica.  

 

O acordo com o FMI era vinculado à negociação do Brasil com os bancos 

privados internacionais. Os credores do Clube de Paris também promoveram 

‘renegociação’ onerosa da dívida externa em 1983, e também recomendaram a 

negociação com os bancos privados. Por sua vez, os bancos privados se organizavam 

em Comitê Assessor que reunia mais de 100 instituições em 1983. Constata-se, assim, 

que além da crise financeira, o cenário era de flagrante desequilíbrio entre as partes, 

pois de um lado o país e de outro o conjunto de credores articulados e com o apoio do 

FMI. Tal fato também demanda o aprofundamento das investigações, pois a ausência de 

equilíbrio entre as partes levou o país a acatar condições onerosas e cláusulas ilegais, 

conforme analisado pelo Senador Severo Gomes em seu Relatório
24

.   

 

 

II .6 – ASPECTOS RELEVANTES DOS ACORDOS PACTUADOS NA DÉCADA 

DE 80 
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 Análise Preliminar No. 2 da CPI da Dívida Pública  



 

O primeiro pacote de negociação realizada na Fase I, em 1983, era composto por 

4 (quatro) instrumentos: 

 

 Credit and Guaranty Agreement – Acordo de Crédito de Garantia - CGA-

1983 

 Deposit Facility Agreement - DFA-1983 

 Trade Commitment Letter 

 Interbank Commitment Letter 

 

Os compromissos correspondentes às Linhas de Crédito Comercial de Curto 

Prazo e Linhas de Crédito Interbancário não tiveram acordo formal. Conforme 

esclarecimento enviado pelo Banco Central à CPI
25

, “A implementação do Trade 

Commitment Letter e do Interbank Commitment Letter se deu mediante envio específico 

de telex por cada banco credor se comprometendo a disponibilizar linhas de crédito de 

curto prazo a bancos e empresas brasileiros. Assim, não houve assinatura de 

documento específico.”  

 

Os dois acordos CGA e DFA que contaram com parecer favorável da PGFN, 

como antes mencionado, foram firmados no contexto da grave crise financeira 

internacional e bloqueio de linhas de crédito ao país pelos bancos privados 

internacionais e organismos multilaterais. Nesse contexto, foram pactuadas condições 

onerosas e as cláusulas ilegítimas já mencionadas, sendo importante analisar alguns 

aspectos relevantes dos respectivos acordos. 

 

 

II.6.1 - INTERFERÊNCIA EXPRESSA DO FMI  

 

Um dos documentos exigidos para a concretização dos dois primeiros grandes 

acordos de “renegociação” firmados em fevereiro de 1983 (CGA e DFA) era a 

confirmação da concretização das negociações com o FMI e obtenção do empréstimo 

Stand by. Por sua vez, o empréstimo do FMI era vinculado ao cumprimento dos 

compromissos incluídos na Carta de Intenções firmada pelo governo brasileiro em 

janeiro de 1983, que estabelecia rigoroso programa de ajuste fiscal. 

 

A título de exemplo, do Acordo CGA-83 constavam as seguintes exigências, 

respectivamente nas cláusulas 4 e 8: 
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Seção 4. Condições Anteriores 

 

4.1 – Condições Anteriores à Data Efetiva: A “Data Efetiva” será o dia, até o 

máximo 15 de março de 1983, em que todas as partes deste tiverem 

executado este Acordo e o Agente de Nova York tiver recebido, de uma 

maneira considerada satisfatória pelo Agente, os documentos (…) 

k) uma carta ou telex do FMI ao Agente, numa forma substancialmente igual 

ao Documento H, contendo confirmação da aprovação por parte do FMI do 

Acordo de Crédito Ampliado; 

 

  (...) 

  

8.1 - Pactos do Garantor 

 

f) permanecerá membro, com direito à utilização dos recursos do FMI; 

g) cumprirá todos os termos e condições do Acordo de Crédito Ampliado, 

incluindo, sem qualquer restrição, as condições quanto à efetivação dos 

desembolsos especificados no mesmo dentro dos prazos estipulados, e fará com 

que o FMI forneça ao Agente certificados relativos ao cumprimento de tais 

condições dentro dos prazos estipulados , e à efetivação por parte do FMI de 

cada desembolso sob os termos do Acordo de Crédito Ampliado, sendo tal 

efetivação condicionada pelo cumprimento de tais condições. 

 

 

II.6.2 - BANCO CENTRAL ASSUME O PAPEL DE DEVEDOR NOS ACORDOS 

 

Os dois grandes acordos firmados em fevereiro de 1983 correspondiam a dois 

contratos paralelos, nos quais o Banco Central assumia a condição de devedor:  

 

Projeto 1 – Credit and Guaranty Agreement – Acordo de Crédito de Garantia - 

CGA-1983, no valor de US$ 4,4 bilhões, relativo à contratação de “dinheiro novo”, que 

era adiantado pelos bancos privados internacionais ao Banco Central, correspondente a 

um “Empréstimo relevante” no valor correspondente à soma do “compromisso 

ajustado” com cada banco privado. A destinação dos recursos obtidos por meio desse 

Empréstimo contratado pelo Banco Central é parcialmente indicada na cláusula 4.1.”o”, 

relativa a empréstimos-ponte listados no Anexo 7. A outra parte estaria indicada no 

Anexo 5, onde são relacionados empréstimos de entidades do setor público e privado. O 

contrato prevê também que cada tomador do setor público deveria firmar Acordos 

Adicionais de Empréstimos e menciona expressamente a obrigação assumida pelo 

Banco Central de reembolsar cada Empréstimo.  

 

Projeto 2 - Deposit Facility Agreement - DFA-1983, no valor de US$ 4,3 bilhões, que 

consistiu em um mecanismo mediante o qual entidades do setor público e privado 

pudessem efetuar o pagamento do principal de suas dívidas externas que venciam no 

ano de 1983, em “cruzeiros” ao Banco Central. Simultaneamente, eram abertas contas, 

no Banco Central, em favor dos credores externos “em moeda estrangeira”, e tais 

valores poderiam ser aplicados em reempréstimos internos “em moeda estrangeira”.  

 



Segundo a ex-chefe-adjunta do Departamento da Dívida Externa do Banco 

Central
26

, nessa operação, o Banco Central assumia o papel de devedor perante os 

credores externos: “Pelo sistema adotado pelo Brasil como método de reescalonamento 

de suas obrigações de transferências financeiras para o Exterior (serial pick up 

deposit), as obrigações originais passavam à responsabilidade do Banco Central (como 

principal devedor) e da República Federativa do Brasil (como garantidora)...”. 

 

Cabe mencionar a cláusula 2.2 do CGA-83, que ilustra a colocação do recurso à 

disposição do Banco Central no exterior: 

 

2.2 - “Cada Empréstimo será efetuado simultaneamente junto aos 

Bancos de Compromissos.” 

… 

“Até no máximo à 11:30 da manhã da Data de Empréstimo relevante, o 

respectivo Escritório de Empréstimo de cada Banco de Compromisso, 

sujeito aos termos da Seção 4.2, colocará à disposição do Agente o valor 

integral do Compromisso Ajustado de tal Banco de Compromisso na 

moeda indicada ...no Escritório Relevante do Agente, à conta do Banco 

Central. Na Data do Empréstimo relevante o Agente creditará à conta 

do Banco Central mantida nos escritórios Relevantes do Agente no valor 

agregado dos recursos colocados à disposição do Agente em decorrência 

do estipulado imediatamente acima desde que todas as condições 

indicadas na Seção 4 tenham sido cumpridas.” 

 

 

E a cláusula 4.1, letra “o”, menciona o compromisso de reembolsar ou prepagar 

cada um dos empréstimos de curto prazo relacionados no anexo 7 do Acordo: 

 

“Seção 4. Condições Anteriores 

 

4.1 – Condições Anteriores à Data Efetiva: A “Data Efetiva” será o dia, até o 

máximo 15 de março de 1983, em que todas as partes deste tiverem 

executado este Acordo e o Agente de Nova York tiver recebido, de uma 

maneira considerada satisfatória pelo Agente, os documentos (…) 

(...) 

o) instruções irrevogáveis emitidas pelo Banco Central no sentido de 

que os recursos a serem por ele recebidos dos Bancos de Compromisso, 

na 1ª Data de Empréstimo determinada em decorrência da Seção 2.2, 

deverão ser aplicados nos reembolsos ou prepagamento de cada um dos 

empréstimos a curto prazo relacionados no Anexo 7, juntamente com 

os juros acumulados sobre os mesmos, …” 

 

Constata-se, assim, que pelo menos essa parte dos recursos sequer veio para o 

Brasil, pois no exterior mesmo já foi destinada ao pagamento de compromissos 

assumidos com os mesmos bancos privados. 
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A Seção 6 trata da obrigatoriedade dos pagamentos por parte do Banco Central, 

no caso das “Notas”, ou por parte da República do Brasil, que era a garantidora do 

empréstimo: 

 

Seção 6 – Pagamentos  

 

6.2 – Todos os pagamentos serão efetuados pelo Banco Central ou pelo 

Garantor (sic) sob os termos deste ou das Notas ou da Garantia … na 

data especificada para pagamento no escritório relevante do Agente … a 

favor do Banco ou dos Bancos de Compromisso apropriados. O Agente 

cuidará da distribuição imediata a cada Banco de Compromisso ou a 

qualquer pessoa com direito a tais recursos, em relação a cada 

pagamento por ele recebido à conta dos Bancos ou dos detentores das 

Notas, conforme for o caso.  

 

 

II.6.3 - RELAÇÃO ENTRE A DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS PELOS 

BANCOS PRIVADOS E A EXIGÊNCIA DOS PAGAMENTOS DOS 

COMPROMISSOS: 

 

A Cláusula 3 menciona os Acordos Adicionais de Empréstimos que seriam 

firmados pelos tomadores brasileiros: 

  

Seção 3 – Acordos Adicionais de Empréstimos; Compromissos 

Ajustados; Pré-Pagamentos para Suprir Recursos para Desembolsos 

sob Acordos Adicionais de Crédito: 

 

3.1 – Propostas relativas aos Tomadores do Setor Público: 

Imediatamente após a assinatura deste Acordo … o Banco 

Central remeterá via telex uma notificação ao Agente 

contendo, em relação à data de tal notificação,o nome de 

cada Tomador Brasileiro do setor público que, de acordo 

com a determinação do Banco Central deverá firmar um 

Acordo Adicional de Empréstimo no decorrer de 1983...” 

... 

3.1.1.1. - Pré-pagamentos para suprir recursos para desembolsos 

sob Acordos Adicionais de Empréstimos – Durante o segundo e 

terceiro Períodos de Disponibilidade, qualquer Banco de 

Compromisso poderá, mediante notificação de 2 dias de 

antecedência, exigir do Banco Central o pré-pagamento de todo ou 

de uma parcela do empréstimo concedido pelo Banco de 

Compromisso na 1ª Data de Empréstimo, mas somente se o mesmo 

tornar disponível um valor igual a tal valor principal, em nome de 

tal Banco de Compromisso ou de um Coligado de tal Banco de 

Compromisso, com um desembolso sob os termos de um Acordo 

Adicional de Empréstimo. 

 

Depreende-se que os bancos privados exigiam o pagamento dos valores 

disponibilizados pelos mesmos.  

 

 



II.6.4 – RELAÇÃO ENTRE PAGAMENTOS DIRETOS NO EXTERIOR, 

RECEBIMENTO DE DÍVIDAS PELO BANCO CENTRAL EM “CRUZEIROS” 

E AUMENTO DA INFLAÇÃO INTERNA 

 

O Deposit Facility Agreement - DFA-83 foi enviado somente em inglês para a 

CPI, tendo o Banco Central informado que estaria providenciando a respectiva 

tradução
27

. Esta não chegou a ser encaminhada à CPI até o momento. 

 

Referido contrato significou a conversão de dívidas de responsabilidade do setor 

público e privado, que venceriam no ano de 1983, em dívida do Banco Central.  

 

A análise aprofundada do referido contrato é de extrema importância para 

desvendar a evolução da dívida externa brasileira. Além de significar a conversão 

de dívidas de responsabilidade do setor público e privado em dívida do Banco 

Central, adicionalmente, foi permitido que os devedores nacionais - entidades do 

setor público e privado - efetuassem o depósito de suas dívidas “em cruzeiros” 

junto ao Banco Central. Simultaneamente, eram abertas contas, no Banco Central, 

em favor dos credores externos “em moeda estrangeira”, e tais valores poderiam 

ser aplicados em reempréstimos internos “em moeda estrangeira”. 

 

Assim, ao mesmo tempo em que o Banco Central assumia empréstimos no 

exterior, acatava depósito em moeda nacional de devedores nacionais – públicos e 

privados - que não eram remetidos ao exterior, mas em grande parte utilizados em 

operações de reempréstimo interno – os chamados “relendings”. Além dos aspectos 

ilegítimos relacionados a essa modalidade de “refinanciamento”, deve ser ressaltado que 

esse mecanismo provocou aumento expressivo da base monetária interna, com 

definitiva repercussão sobre o crescimento da inflação na década de 80.  

 

Analisando-se conjuntamente os dois grandes acordos, evidenciam-se os indícios 

de que o “dinheiro novo” disponibilizado pelos bancos comerciais (CGA-1983) 

viabilizava a quitação dos compromissos vencidos no período abrangido pelo acordo 

(DFA-1983). 

 

 

II.6.5 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA  

 

A falta de transparência dos acordos firmados a partir de 1983 com bancos 

comerciais (sendo que a imensa maioria era constituída por bancos privados 

internacionais) foi amplamente denunciada por ocasião das comissões anteriores do 

Congresso Nacional que abordaram o tema da dívida externa na década de 80. 

Conforme análises preliminares 1 a 4 da atual CPI da Dívida, nenhuma das comissões 

anteriores chegou a efetuar a conciliação das dívidas objeto de cada acordo. 

 

De fato, a atual CPI também constatou que não há transparência em relação aos 

compromissos pagos com os recursos obtidos pelo Banco Central por meio do CGA-

1983, cujo montante foi de US$ 4,4 bilhões.  

 

Parte da destinação dos recursos está indicada na cláusula 4.1 “o”, antes 

mencionada, relacionada à listagem do Anexo 7, onde estão indicados valores a crédito 
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de bancos privados internacionais a título de “Empréstimos-Ponte”, no montante 

aproximado de US$ 2,206 bilhões, os quais deveriam ser reembolsados ou prepagados 

com os recursos disponibilizados pelos bancos privados internacionais ao Banco Central 

no exterior. Não há qualquer evidência acerca da natureza dos referidos empréstimos-

ponte indicados a crédito de bancos privados internacionais, conforme tabela já 

transcrita no presente capítulo.  

 

Adicionalmente, consta do Anexo 5 ao Acordo CGA-1983 a listagem 

denominada “Certos Acordos de Empréstimos (carry over de 1982)”, também transcrita 

previamente no presente capítulo, da qual constam obrigações a cargo de entidades do 

setor público e privado, no montante de US$ 1,955 bilhão. 

 

Somando-se os compromissos listados nos Anexos 5 - relativos a obrigações 

correspondentes a empréstimos devidos pelo setor público e privado – com os 

empréstimos-ponte indicados no Anexo 7 do CGA-1983, obtém-se o montante de US$ 

4,161 bilhões, equivalente a cerca de 95% do valor adiantado por bancos privados 

internacionais ao Banco Central no exterior, de US$ 4,4 bilhões.  

 

A fim de comprovar a referida destinação dos valores tomados pelo Banco 

Central junto aos bancos privados internacionais no exterior por meio do CGA-1983, foi 

elaborado o Requerimento de Informações nº. 50, mediante o qual solicitava também 

informações acerca do acordo paralelo – DFA – também firmado no ano de 1983, 

solicitando o seguinte:   

 
1º) Relativamente ao Credit and Guaranty Agreement – Acordo de Crédito 
de Garantia, a seguir denominado CGA-1983 - que compõe a FASE I das 
negociações relativas à dívida externa com bancos privados internacionais, 
realizadas em 1983, se requer: 

 
I – Esclarecer a composição do “adiantamento do principal agregado no valor 
de US$ 4.400.000.000,00”, efetuado por um conjunto de bancos comerciais ao 
Banco Central do Brasil, mediante “Empréstimos” no exterior, detalhando-se: 
a) os bancos credores; 
b) os valores dos compromissos assumidos com cada banco credor, de forma 
a totalizar o montante do Empréstimo de US$ 4,4 bilhões; 
c) a aplicação dos recursos no montante de US$ 4,4 bilhões, recebidos de 
forma adiantada pelo Banco Central no exterior, conforme disposto no referido 
Acordo. 
II – Informar as datas em que se deram as “Datas de Empréstimos”, as “Datas 
de 
Determinação”, e as “Datas Efetivas”, conforme definido no CGA-1983; 
III – Apresentar cópias dos “Acordos de Empréstimo (carry over de 1982)” 
listados no Anexo 5 do CGA-1983, indicando as parcelas (vencidas ou 
vincendas) dos mesmos que foram objeto de Acordos Adicionais de 
Empréstimo. 

 
2º) Relativamente ao Deposit Facility Agreement – que também compõe a 
FASE I das negociações relativas à dívida externa com bancos privados 
internacionais, realizadas em 1983, considerando que o mesmo foi subscrito 
pelo Banco Central e garantido pela República Federativa do Brasil, se requer: 
I – Informar o montante pactuado mediante o referido Acordo denominado 
“Deposit Facility Agreement” em 1983, tendo em vista que a versão em inglês 
encaminhada a esta CPI informa, na Seção 2.01, que o Banco Central 
receberia certa quantia em Cruzeiros, relacionada a uma Dívida Afetada 
(“Affected Debt”), em certa Data Efetiva (“Effective Date”). 



II – Fornecer a relação completa das denominadas Dívidas Afetadas (“Affected 
Debt”) objeto do referido Acordo, indicando as informações básicas de tais 
Dívidas Afetadas (“Affected Debt”), tais como data do empréstimo, valor, 
moeda original, contratante (devedor), financiador (credor) e garantidor. 
III – Informar os valores dos pagamentos efetuados pelo Banco Central, nos 
termos da Seção 2.09 do referido Acordo denominado “Deposit Facility 
Agreement”, tendo em vista que a versão em inglês encaminhada a esta CPI 
informa que “o Banco Central deverá efetuar cada pagamento do principal, 
juros, Depósitos, taxas ao Agente, em moeda estrangeira”. 
IV - Informar a(s) data(s) em que ocorreu(ram) a(s) Datas Efetivas (“Effective 
Date”), conforme definido no Deposit Facility Agreement; 

 
3º ) Em relação aos compromissos de créditos externos denominados 
Trade 
Commitment Letter e Interbank Commitment Letter, respectivamente, que 
também fizeram parte da FASE I, o Banco Central apresentou resposta a 
requerimento desta CPI (mediante Ofício 841-3/2009-BCB/Secre, de 13 de 
outubro de 2009 e Nota técnica Derin/Gabin- 2009/0138), informando o 
seguinte: 
“A implementação do Trade Commitment Letter e do Interbank Commitment 
Letter se deu mediante envio específico de telex por cada banco credor se 
comprometendo a disponibilizar linhas de crédito de curto prazo a bancos e 
empresas brasileiros. Assim, não houve assinatura de documento específico.” 
Diante da referida resposta, se requer: 
a) Fornecimento de cópia de exemplar dos telex citados na referida resposta 
enviada a esta CPI (versão original em inglês e tradução). 
b) Informação acerca dos controles que detém o Banco Central acerca do 
volume de linhas de crédito externo de curto prazo de fato disponibilizadas em 
conformidade com os compromissos externos assumidos unicamente por meio 
de telex.. 
c) Condições financeiras (especialmente pagamento de comissões) e demais 
cláusulas pactuadas, relativamente aos compromissos de créditos externos 
denominados Trade Commitment Letter e Interbank Commitment Letter, 
respectivamente. 
 
4º) Em relação aos compromissos de créditos externos denominados 
Interbank Facility 
Commitment Letter, se requer: 
a) Apresentar relação nominal dos bancos beneficiários e respectivos valores 
repassados,informando as datas dos repasses e comissões pagas. 

 

 

O Banco Central não atendeu ao Requerimento de Informações nº. 50, 

tendo solicitado o “prazo adicional de 60 (sessenta dias) para avaliações.
28

”  

 

A CPI concedeu prazo adicional de 15 dias para o atendimento do solicitado
29

. 

 

O Banco Central voltou a ratificar
30

 a necessidade de prazo adicional, 

informando que “até o momento, a unidade de informática deste Bacen está avaliando a 

possibilidade de reativação dos sistemas e ainda não concluiu sua análise.”  

 

Posteriormente, foi aprovado o Requerimento de Informações Nº. 72
31

, cujo item 

2 requereu: 

                                                 
28
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 Ofício 110/09-P, de 19.11.2009 
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“Conciliação entre os valores da dívida externa brasileira 

discriminada por devedor e credor antes e após cada “renegociação” 

objeto de cada Acordo resultante das negociações da dívida externa com 

bancos privados internacionais em 1983 (Fase I), 1984 (Fase II), 1986 

(Fase III), 1988 (Fase IV), 1992 e 1994 (Fase V).” 

  

Em atendimento ao referido requerimento 72, o Banco Central enviou à CPI
32

 o 

esclarecimento transcrito a seguir:  

 

3. “Quanto ao item “2”, cumpre-nos tecer algumas considerações quanto 

ao processo de conciliação e renegociação da dívida externa brasileira. 

Durante o período, como os devedores originais estavam 

impossibilitados de efetuar o pagamento diretamente aos credores 

externos, foi estabelecido que, na data do vencimento da obrigação, os 

devedores deveriam procurar instituição financeira e fechar um contrato 

de câmbio simbólico. O valor da moeda nacional era então transferido 

pra este Banco Central, mantendo todas as informações da dívida em um 

programa desenvolvido para tanto pelo Departamento da Informática 

desta Autarquia, a saber: credor original; valor devido de principal e 

juros (dívida original); vencimento; “value-date” (data em que o 

devedor efetuava o pagamento no banco); número do Certificado de 

Registro; identificação de se tratar de operação com aval ou não do 

governo. 

4. De forma geral, após a definição de qual período seria renegociado, o 

banco agente da operação encaminhava uma lista contendo nome do 

credor e devedor original, vencimento e o número de Certificado de 

Registro. De posse da lista do credor, iniciava-se o processo de 

conciliação, ou seja, fazia-se uma comparação entre aquela lista e o 

valor depositado no Banco Central sob cada Certificado de Registro. As 

divergências entre as listas eram resolvidas consultando-se o esquema 

de pagamento detalhado no Certificado de Registro. Eventuais 

discrepâncias eram informadas ao credor ou ao devedor, conforme o 

caso, para que fossem realizadas as correções pertinentes, sempre com 

base nos dados do Certificado de Registro, documento acreditado por 

ambas as partes. 

5. Ao término desse processo de conciliação, que era manual, chegava-se 

ao valor final e o acordo bilateral era assinado, cujas cópias disponíveis 

neste Banco Central já foram encaminhadas à CPI através das Notas 

Técnicas Derin/Gabin – 2009/121, de 23.09.09; 2009/138, de 07.10.09; 

2009/139, de 09.10.09; 2009/143, de 19.10.09 e 19.10.09 e 2009/149, de 

29.10.09. Os valores constantes dos contratos assinados, portanto, já 

eram os valores conciliados e a conciliação manual não era guardada”. 

 

 

O Ministério da Fazenda limitou-se a enviar à CPI
33

 cópia da mesma Nota do 

Banco Central, supra mencionada. 
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Considerando que tal explicação não atendeu ao solicitado pela CPI, foi 

reiterado o pedido
34

, nos seguintes termos: 

“Neste sentido, considerando que o Banco Central assumiu o 

papel de devedor e que o Ministério da Fazenda representava a 

República como garantidor nos Acordos firmados com bancos privados 

internacionais nas respectivas Fases de negociação, reitero o pedido de 

informações, solicitando que o Banco Central [e o Ministério da 

Fazenda] disponibilize a apresentação das conciliações dos valores 

objeto das mencionadas negociações (ainda que manuais), 

especialmente dos Acordos de Crédito de 1983 (US$ 4,4 bilhões), de 

1984 (US$ 6,5 bilhões), Multi-Year Deposit Facility Agreement (US$ 61 

bilhões), em 1988, e da transformação em títulos objeto do Plano Brady 

em 1994.”  

 

Em resposta, o Banco Central enviou à CPI
35

 os seguintes esclarecimentos (O 

Ministério da Fazenda enviou à CPI 
36

 tão somente cópia de Nota produzida pelo Banco 

Central):  

 

4. “Sobre o Ofício nº. 152/10-P – Item 2.II - em aditamento às informações 

prestadas na citada Nota-Derin/Gabin-2009/172, informo que os 

trabalhos de conciliação de dívida, com vistas ao fechamento dos 

números sob os diversos contratos, em suas fases distintas de 

renegociação, exigiram a atuação do Banco Agente - Citibank-NY – e 

deste Bacen como intermediários do processo. De um lado, o Bacen, na 

qualidade de órgão depositário e representante dos devedores, e de 

outro o Citibank, como representante dos credores.  

5. As divergências objeto de conciliação eram, na sua maioria, oriundas de 

aplicação diversa, pelo devedor e credor correspondente, de data de 

vencimento de uma operação (parcela de principal ou de juros), também 

ocorrendo por diferença de taxas, erro de cálculo, alteração de credores 

(que negociavam seus ativos entre si no mercado secundário), mudança 

de moeda, etc. 

6. As informações relativas a cada operação (identificação do credor, 

certificado de registro, vencimento, data de depósito, moeda, valor), 

enviadas a este Bacen pelos devedores, eram inseridas em sistemas 

informatizados, enquanto o Banco Agente, de sua parte, adotava 

idêntico procedimento, coletando os dados fornecidos pelos credores. O 

cruzamento desses arquivos apontava as discrepâncias, gerando 

análises e procedimentos de verificação de dados e documentos, até se 

alcançar a conformidade por cada credor e devedor. 

7. Na década de 80, período mais crítico do endividamento, devido à 

crescente inadimplência por parte dos mutuários e às moratórias 

decretadas pelo País, os processos de conciliação exigiram a 

estruturação de grupos de trabalho constituídos por dezenas de 
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especialistas, tanto neste Bacen quanto no Citibank-NY. Toda 

comunicação se dava por troca de mensagens via fax e telex. O 

fechamento dos números, ao longo desse processo que durou mais de 

uma década, produziu um volume imensurável de documento, dos quais 

grande parte perdeu qualidade de legalidade. 

8. A tempestividade exigida para conciliação da dívida sob os diversos 

contratos e a própria dinâmica do mercado e do processo de 

conciliação não permitiram a consolidação em números estanques 

antes da assinatura de cada acordo. Os números constantes dos CRs e 

ROFs representam as dívidas conciliadas e contratadas segundo os 

termos de cada renegociação. 

9. Sobre esse assunto, ratificamos, portanto, as informações prestadas na 

citada Nota-Derin/Gabin-2009/172, mormente o constante do seu item 5: 

‘Ao término desse processo de conciliação, que era manual, chegava-se 

ao valor final e o acordo bilateral era assinado, cujas cópias disponíveis 

neste Banco Central já foram encaminhadas à CPI através das Notas 

Técnicas Derin/Gabin – 2009/121, de 23.09.09; 2009/138, de 07.10.09; 

2009/139, de 09.10.09; 2009/143, de 19.10.09 e 2009/149, de 29.10.09. 

Os valores constantes dos contratos assinados, portanto, já eram os 

valores conciliados e a conciliação manual não era guardada’.” 

 

 

São evidentes as contradições entre as afirmações contidas na Nota  

Derin/Gabin-2010/006 supra, ou seja: 

 

 no parágrafo 8 se afirmou que não era possível “a consolidação em 

números estanques antes da assinatura de cada acordo” e no parágrafo 

9 se afirmou que “os valores constantes dos contratos assinados , 

portanto, já eram os valores conciliados”; 

 

 no parágrafo 6 se afirmou que  “As informações relativas a cada 

operação (identificação do credor, certificado de registro, vencimento, 

data de depósito, moeda, valor), enviadas a este BCB pelos devedores, 

eram inseridas em sistemas informatizados” e que o “cruzamento 

desses arquivos apontava as discrepâncias, gerando análises e 

procedimentos de verificação de dados e documentos, até se alcançar a 

conformidade por cada credor e devedor” enquanto que no parágrafo 5 

do Ofício anterior e 10 supra se afirmou que “Ao término desse processo 

de conciliação, que era manual, chegava-se ao valor final” e que “a 

conciliação manual não era guardada’.” 

 

 Em Ofício anteriormente enviado à CPI
37

 o Banco Central havia 

informado que “até o momento, a unidade de informática deste Bacen 

está avaliando a possibilidade de reativação dos sistemas e ainda não 

concluiu sua análise.”  

   

 

Tal resposta comprova a ausência de registros fidedignos acerca das negociações 

da dívida externa ocorridas na década de 80. 
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A CPI insistiu uma vez mais na busca de dados relativos à conciliação de valores 

negociados, conforme ofícios
38

 enviados respectivamente ao Ministério da Fazenda e 

Banco Central, dos quais constou, textualmente: 

 

“Considerando que as respostas enviadas não atenderam ao 

solicitado, e tendo em vista que foi localizado formulário que permitiria 

identificar e conciliar as dívidas objeto de negociação de um dos 

contratos da Fase IV, de 1988, reitera-se o pedido, requerendo a 

apresentação de cópias dos formulários a seguir identificados, 

apresentados pelos detentores da dívida externa brasileira: 

- Anexo denominado “Attachment A to Schedule 1”, ao contrato 

de emissão do “Brazil Investment Bond Exchange Agreement – BIB”, 

o qual deveria ser preenchido por cada detentor de alguma parcela de 

dívida externa brasileira e remetido ao Banco Central, conforme Seção 

3.02 do referido contrato, contendo colunas detalhadas sobre dívida a 

ser “trocada”, o valor original, a taxa de juros e o acordo anterior a que 

tal dívida ser referia.” 

 

Em resposta
39

, o Banco Central informou o seguinte: 

 

“6. Sobre os Ofícios nº 165/10-P e 63 AAP/GMF, que solicitam o 

“anexo denominado “Attachment A to Schedule 1” ao contrato de 

emissão do “Brasil Investment Bond Exchange Agreement – BIB”, 

informo da impossibilidade do seu atendimento no prazo concedido, uma 

vez que o acordo foi subscrito por dezenas de bancos, sendo necessário 

extensa pesquisa documental nos arquivos desta Autarquia.” 

 

 

A ausência de registros fidedignos de negociações da dívida externa, em 

valores tão relevantes, e que foram a base para negociações seguintes, constitui 

grave falha de controle interno dos setores responsáveis pelo manejo do 

endividamento brasileiro. 

 

 

Diante dessa ausência de acesso às conciliações efetuadas pelo Banco Central, à 

época dos Acordos de 1983, não foi possível comprovar quais parcelas das dívidas 

contraídas anteriormente e cujas parcelas venciam naquele ano de 1983 foram 

assumidas pelo Banco Central.   

 

É fundamental obter os dados de tais conciliações por várias razões, 

especialmente para se determinar a transformação de dívidas privadas em dívidas 

públicas, tema tratado no item seguinte do presente capítulo. 

 

Ainda em relação à falta de transparência nos termos dos acordos firmados, é 

relevante ressaltar o que o controle das obrigações do Banco Central em tais acordos 
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seria efetuado pelo Agente
40

, conforme consta expressamente do Acordo de Crédito e 

Garantia – CGA-1984, transcrito a seguir:  

2. Evidência dos Empréstimos – O Agente manterá contas em seus livros 

demonstrando o valor principal agregados dos Empréstimos concedidos 

pelos Bancos periodicamente sob os termos deste Acordo, os juros 

acumulados periodicamente sob os termos deste Acordo e todos os 

pagamentos e pré-pagamentos relativos ao mesmo e efetivados pelo 

periodicamente pelo Banco Central sob os termos deste Acordo, e cada 

Banco manterá contas em seus livros demonstrando o valor do principal 

agregado do Empréstimo concedidos periodicamente por tal Banco sob 

os termos deste Acordo, os juros acumulados periodicamente em favor 

de tal Banco sob os termos deste Acordo, e os registros nas referidas 

contas constituirão evidência prima facie da existência do valor das 

obrigações do Banco Central nelas registradas. Se ocorrer uma 

discrepância entre os registros nos livros do Agente e os registros nos 

livros de qualquer Banco, as contas do referido Banco serão 

consideradas corretas, na ausência de erro evidente. 

 

Tal submissão do Banco Central a controles administrativos de bancos privados 

internacionais também demanda o aprofundamento de estudos jurídicos, especialmente 

diante da ausência de tantos dados requisitados pela CPI. 

 

 

II.6.6 – TRANSFORMAÇÃO DE DÍVIDA PRIVADA EM DÍVIDA 

PÚBLICA 

 

Por meio do Requerimento de Informações 42/09, item “c”, foi solicitado ao 

Banco Central
41

 o detalhamento das “parcelas de dívida externa privada que foram 

transformadas em dívida pública, a cargo do Banco Central, especialmente nas 

negociações ocorridas em 1983 e em 1984”.  

 

Tal requerimento foi reiterado por meio do Ofício nº. 112/09-P, de 19/11/2009, 

ao qual o Banco Central respondeu, em 10/12/2009
42

, informando que “sobre esta 

demanda, até o momento a unidade de informática do Bacen está avaliando a 

possibilidade de reativação dos sistemas e ainda não concluiu sua análise.” 

 

Em 09.02.2010, decorridos 120 dias do pedido inicialmente formulado por meio 

do Ofício 46/09-P, e não tendo a CPI recebido qualquer resposta, o pedido foi 

novamente reiterado
43

.  

 

É fundamental obter os dados de tais conciliações por várias razões, 

especialmente para se determinar a transformação de dívidas privadas em dívidas 

públicas, o que constitui forte indício de dano ao patrimônio público. 
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Relativamente à assunção de dívidas privadas, o Banco Central prestou
44

 à CPI 

as seguintes informações, com a sugestão de constituição de grupo de trabalho: 

 

“Com referência ao Ofício nº. 162/10-P, informo que as parcelas de 

dívida externa privada que foram transformadas em dívida pública a cargo 

deste BCB são aquelas que permaneceram em depósito sob o Acordo MYDFA 

e foram trocadas por bônus em abril de 1994. Dado o tempo decorrido e 

dificuldades já descritas em notas anteriores, não há como realizar, no curto 

prazo, pesquisa para identificar as milhares de parcelas em suas diferentes 

moedas, que foram convertidas em bônus. Ademais, os dados estão registrados 

em sistemas informatizados que já foram desativados, cuja operação é 

complexa e para a qual esta Autarquia não dispõe de especialistas com os 

conhecimentos necessários. Haveria que se constituir grupo de trabalho para 

se estudar os termos dos contratos e a seguir proceder à pesquisa, tarefa que 

não é possível desenvolver com os atuais recursos da Unidade.”    

  

Dada a relevância do fato de que dívidas privadas foram transformadas em 

dívida a cargo do BCB, considerando os montantes envolvidos no Acordo MYDFA 

(US$ 61 bilhões) e na troca por bônus em abril de 1994 (quase US$ 50 bilhões), de fato 

é necessário constituir o grupo de trabalho sugerido pelo Banco Central, a fim de 

verificar a ocorrência de dano ao patrimônio público. 

 

 

Os Acordos da década de 80 mencionam explicitamente a assunção de dívidas 

privadas pelo Estado Brasileiro. Não foi possível identificar quais dívidas privadas 

foram assumidas e quais os montantes dessas dívidas, devido à falta de resposta do 

Banco Central e Ministério da Fazenda às várias tentativas da CPI para obter as 

conciliações dos valores objeto de cada um dos acordos firmados na década de 80 e até 

a transformação da dívida em bônus, nos moldes do Plano Brady em 1994. 

 

Telex enviado à Comunidade Financeira Internacional, assinado pelo então 

presidente do Banco Central e publicado em livro divulgado na página do Banco 

Central
45

 explicita os termos dos acordos que seriam pactuados no início de 1983, 

mencionando expressamente a participação dos devedores do setor privado em tais 

acordos:  

 

“Telex enviado a comunidade financeira internacional em 21.12.82 

 

December 21, 1982 

Re: 1983 BRAZILIAN FINANCING PLAN  

 

A meeting was held in New York yesterday by the Minister of Finance and the 

Minister of Planning of Brazil, myself  and other representatives of the 
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Federative Republic of Brazil for 118 of the major international bank lenders to 

Brazil. 

(…) 

PROJECT NUMBER 1 – NEW MONEY FACILITY 

A group of major lenders to Brazil (“the Committing Group”) is being asked to 

agree to commit to advance funds during 1983 to Brazilian borrowers in an 

aggregate amount of US$4.4 billion or equivalent Commitments may be made in 

US dollars or any other major convertible currency. 

(…) 

The commitments will be allocated between the public and the private sector 

consistent with economic policies agreed between the Republic an the IMF. 

(…) 

Members of the committing group may also specify allocation of their 

commitments to private sector borrowers and Brazilian banks through either 

direct or syndicated loans.  

(…) 

PROJECT NUMBER 2 – 1983 AMORTIZATIONS OF MEDIUM TERM DEBT 

Principal maturities falling due during calendar 1983 (“affected debt”) of all 

external obligations of all Brazilian public and private sector borrowers owed 

to commercial banks and other financial institutions having an originally 

scheduled maturity of more than one year and registered with the Central Bank 

of Brazil (including those registered under Law 4.131) will be affected, except 

for: 

(…) 

PUBLIC AND PRIVATE SECTOR DEBT 

Under a general agreement to be agreement prior to January 1, 1983, all public 

and private sector borrowers will pay their affected debt at maturity to the 

Central Bank in the cruzeiro equivalent of such affected debt. The Central Bank 

will open accounts in favor of the holders of such affected debt denominated in 

the currency of such affected debt, subjected of the right of the holder of such 

affected debt and the Central Bank to agree to convert into another currency. 

Such accounts will be obligations of the Central Bank guaranted by the 

Republic.The amounts in the accounts may be withdrawn from time to time only 

to provide loans to Brazilian borrowers in the public sector of the private 

sector consistent with economic policies agree between the Republic an IMF. 

(…) 

OTHER TERMS APPLICABLE TO PUBLIC AND PRIVATE SECTOR 

DEBT 

Affected debt fee (payable on original maturity date of the affected debt): 

1 ½ percent on the affected debt, payable by the Central Bank. 

BRAZILIAN TAXES 

All payments will be made free and clear of Brazilian taxes. Original tax 

receipts will be provided to holders of the affected debt where applicable. 

DOCUMENTATION 

Appropriate documentation will be drafted to contain: 

1)conditions of effectiveness, including (a) commitments of the banks 

participating in the New Money Facility described above under Project Number 

1, (b) acceptance by the IMF managing director of Brazil’s Letter of Intent 

requesting the EFF and (c) consent by each holder of affected debt. 

(…) 

Banco Central do Brasil, telex (61) 1702/1703 or 1189. 



We appreciate your prompt attention to our proposals, specially at this time of 

the year. 

 Many thanks and best regards, 

 C.G. LANGONI 

 GOVERNOR  

 BANCO CENTRAL DO BRASIL” 

 

 

 

Em resumo, o referido Telex de 21/12/1982 noticiou a toda a comunidade 

financeira internacional o seguinte: 

 

 

Um encontro ocorrido ontem em Nova Iorque com o Ministro da 

Fazenda e o Ministro do Planejamento do Brasil, eu mesmo e outros 

representantes da República Federativa do Brasil com 118 dos 

principais bancos credores do Brasil.  

 

(...) 

 

PROJETO NÚMERO 1 – DINHEIRO NOVO 

 

Um grupo dos principais credores do Brasil (“Comitê Assessor”) está 

sendo consultado para concordar em adiantar fundos durante 1983 para 

devedores brasileiros num montante agregado de US$ 4,4 bilhões, ou 

compromisso equivalente deve ser feito em dólares ou qualquer outra 

moeda conversível. 

 

(...)  

 

Os recursos serão alocados entre o setor público e privado de acordo 

com medidas econômicas acordadas entre a República e o FMI. 

 

(...) 

 

Membros do Comitê Assessor também devem especificar a alocação de 

seus recursos para o setor privado e bancos brasileiros, por meio de 

empréstimos sindicalizados. 

 

(...) 

 

PROJETO NÚMERO 2 – 1983 – AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA DE 

MÉDIO PRAZO 

 

Parcelas de principal vencidos durante o Ano-calendário de 1983 

(dívida afetada) de todas as obrigações externas de todo setor público e 

privado brasileiro devida a bancos comerciais e outras instituições 

financeiras tendo um esquema orginal de vencimento de mais de um ano 

e registrada com o Banco Central do Brasil (inclusive aquelas 

registradas sob a Lei 4.131) serão afetadas, exceto: 

 



(...) 

 

DÍVIDAS DO SETOR PÚBLICO E SETOR PRIVADO 

 

Sob um acordo geral a ser acordado antes de 1º de Janeiro de 1983, 

todos os devedores do setor público e do setor privado, pagarão sua 

dívida afetada no vencimento para o Banco Central em cruzeiros 

equivalentes a tal dívida afetada. O Banco Central vai abrir conta em 

favor dos detentores de tal dívida afetada denominadas na moeda de tal 

dívida afetada sujeita ao direito do detentor de tal dívida afetada e ao 

Banco Central de concordar em converter em qualquer moeda. Tais 

contas serão obrigações do Banco Central garantidas pela República. 

As quantias nestas contas poderão ser utilizadas de tempos em tempos 

somente para proporcionar empréstimos para devedores brasileiros do 

setor público e privado consistente com políticas econômicas acordadas 

entre a República e o FMI. 

 

(...) 

 

OUTROS TERMOS APLICÁVEIS PARA A DÍVIDA DO SETOR 

PÚBLICO E DO SETOR PRIVADO 

A taxa da dívida afetada (pagável na data do vencimento original da 

dívida afetada): 1 ½ por cento da dívida afetada pagável pelo Banco 

Central. 

 

IMPOSTOS BRASILEIROS 

Todos os pagamentos serão efetuados livres e isentos de impostos 

brasileiros. Recibos originais do imposto serão providenciados para os 

detentores da dívida afetada, onde aplicável. 

 

DOCUMENTAÇÃO 

Documentação apropriada será projetada para conter: 

1) condições de efetividade, incluindo (a) compromisso dos bancos 

participantes do Dinheiro Novo acima descrito sob o Projeto nº 1, (b) 

aceitação pelo Diretor-Geral do FMI da Carta de Intenção do Brasil 

solicitando o EFF e (c) consentimento de qualquer outro detentor da 

dívida afetada. 

 

(...) 

 

Banco Central do Brasil, telex (61) 1702/1703 ou 1189. 

 

Nós apreciamos sua pronta atenção para nossas propostas, 

especialmente nesta época do ano. 

 

Muito obrigado, e melhores votos 

 

C.G. LANGONI 

 PRESIDENTE  

 BANCO CENTRAL DO BRASIL” 

 



 

Desta forma, embora esteja patente a participação do setor privado nos acordos 

firmados em 1983, não foi possível à CPI ter acesso ao montante ou natureza das 

dívidas do setor privado que foram assumidas pelo Banco Central e pelos contribuintes 

brasileiros, sendo necessário, devido à possibilidade de dano ao patrimônio público, o 

aprofundamento das investigações em relação a esse fato, realizando-se a auditoria da 

dívida prevista na Constituição Federal. 

 

A CPI buscou verificar a existência de trabalhos realizados pelo Tribunal de 

Contas da União sobre a assunção de dívidas privadas pelo Estado Brasileiro na década 

de 80, não tendo localizado, dentre as cópias disponibilizadas à CPI, investigações 

relativas a esse aspecto.  

 

 

 

II.6.7 – TRANSFORMAÇÃO DE DÍVIDA EXTERNA EM DÍVIDA 

INTERNA 

 

Além das evidências e confirmações de transformação de dívida privada em 

dívida externa, a CPI evidenciou adicionalmente a transformação direta de dívida 

externa em dívida interna. 

 

Nesse sentido, é relevante mencionar que desde 1991, com a edição da Lei nº 

8.249, foi permitida a emissão de títulos da dívida interna (NTN) para troca voluntária 

por Bônus da Dívida Externa Brasileira emitidos por com base em um dos acordos da 

Fase IV das negociações de 1988 - “Brazil Investment Bond Exchange Agreement” - ou 

seja, há evidências explícitas da transformação direta de questionável dívida externa por 

dívida interna, o que constitui mais um aspecto cuja investigação deve ser aprofundada. 

No capítulo seguinte da presente análise são mencionadas outras transformações de 

dívida externa em dívida interna. 

 

 

 

II.7 - SUCESSIVAS NEGOCIAÇÕES DA DÉCADA DE 80 

 

II.7.1 - Fase II – 1984: 

 

O mesmo mecanismo aplicado em 1983, Fase I, foi repetido em 1984, Fase II, 

quando foram firmados outros dois grandes convênios paralelos: Credit and Guaranty 

Agreement (CGA-84) no valor de US$ 6,5 bilhões e Deposit Facility Agreement 

(DFA-1984) no valor de US$ 5,2 bilhões
46

.   

 

O esquema da renegociação pactuado em 27/01/1984 foi muito parecido com o 

de 1983, com a obtenção de “dinheiro novo” por meio do Acordo CGA-1984 e 

conversão de dívidas vencidas no ano de 1984 em dívida do Banco Central por meio do 

Acordo DFA-1984, com a continuidade do recebimento dos valores “em cruzeiros” dos 

devedores do setor público e privado.  
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 Cifra informada no livro da ex-diretora de Dívida Externa do Banco Central, página 117, pois do 

contrato DFA enviado à CPI não consta tal valor, e o BC não respondeu ao Requerimento de Informações 

Nº.51. 



 

Na Fase II, houve a formalização de contratos para as linhas de crédito comercial 

e interbancário, assumindo-se o compromisso de pagamento de comissão (1/8% a. a.). 

 

A cada negociação incidiam novas taxas sobre o crédito (Facility Fee) de até 1% 

sobre o valor do empréstimo, comissão de compromisso e demais taxas e gastos com o 

Comitê de Bancos, conforme já mencionado ao final do Capítulo I, cabendo ressaltar 

que o Banco Central não prestou as informações relativas a esses gastos no período 

anterior a 1987. 

 

Tal como na Fase I, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) se 

manifestou favoravelmente, por meio de pareceres
47

 datados de 12.01.1984, elaborados 

pelo Procurador da Fazenda Nacional Hélio Gil Gracindo, aprovados pelo Procurador-

Geral Substituto Antônio Celso de Oliveira Carvalho e pelo Ministro da Fazenda Ernane 

Galveas.  

 

Os pareceres da PGFN não detalharam quais as dívidas objeto das referidas 

negociações, tendo o parecer relativo ao Acordo CGA-1984 mencionado que: 

Trata o processo de uma operação de crédito externo no valor de 

até US$ 6.500.000.000,00 (seis bilhões e quinhentos milhões de dólares 

norte-americanos) de principal, a ser celebrada entre o Banco Central 

do Brasil e um consórcio de bancos liderado pelo Morgan Guaranty 

Trust of New York. 

 

2.  Os recursos oriundos da operação em apreço destinam-se 

a integrar as reservas internacionais em moeda estrangeira.  

 

Por sua vez, do parecer relativo ao Acordo DFA-1984 constou: 

Trata o presente processo de uma contratação externa no valor 

de US$ 5.500.000.000,00 (cinco bilhões e quinhentos milhões de dólares 

norte-americanos), de principal, a ser celebrada entre o Banco Central 

do Brasil e um consórcio de bancos liderado pelo Citibank N.A. 

2.  O valor da operação corresponde ao montante devido a bancos 

comerciais, por mutuários brasileiros, no ano de 1984, excluídos certos 

débitos não afetados. (…)  

 

Da leitura dos referidos acordos, depreende-se que a destinação dos recursos não 

foi para reservas internacionais, tendo os recursos sido utilizados diretamente para a 

quitação de parcelas de dívidas anteriormente contraídas, que venciam no ano de 1984. 

Nenhum dos documentos a que a CPI teve acesso detalha a natureza ou os responsáveis 

por tais dívidas pagas pelo Banco Central, pois não foram apresentadas as conciliações 

requeridas, cabendo ressaltar que o parecer da PGFN menciona apenas o termo 

“mutuários brasileiros”, sem especificar quais seriam esses.  
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 Pareceres enviados à CPI por meio do Aviso nº 498, de 22.01.2009.  



A CPI aprovou o Requerimento de Informações Nº. 51 em 28.10.2009, 

requisitando informações detalhadas sobre os pagamentos efetuados e valores objeto 

dos acordos de 1984. 

 

O Banco Central não atendeu a nenhuma das questões inseridas no referido 

requerimento, tendo solicitado o “prazo adicional de 60 (sessenta dias) para 

avaliações.
48

”  

 

A CPI concedeu prazo adicional de 15 dias para o atendimento do solicitado
49

, 

tendo o Banco Central ratificado
50

 a necessidade de prazo adicional, informando que 

“até o momento, a unidade de informática deste Bacen está avaliando a possibilidade 

de reativação dos sistemas e ainda não concluiu sua análise.”  

 

Posteriormente, foi aprovado o Requerimento de Informações Nº. 72
51

, cujo item 

2 requereu: 

“Conciliação entre os valores da dívida externa brasileira 

discriminada por devedor e credor antes e após cada “renegociação” 

objeto de cada Acordo resultante das negociações da dívida externa com 

bancos privados internacionais em 1983 (Fase I), 1984 (Fase II), 1986 

(Fase III), 1988 (Fase IV), 1992 e 1994 (Fase V).” 

  

Em atendimento ao referido requerimento 72, o Banco Central e o Ministério da 

Fazenda
52

 informaram à CPI
53

 que “a conciliação manual não era guardada”. 

 

Considerando que tal explicação não atendeu ao solicitado pela CPI, foi 

reiterado o pedido
54

, para “a apresentação das conciliações dos valores objeto das 

mencionadas negociações (ainda que manuais), especialmente dos Acordos de Crédito 

de 1983 (US$ 4,4 bilhões), de 1984 (US$ 6,5 bilhões), Multi-Year Deposit Facility 

Agreement (US$ 61 bilhões), em 1988, e da transformação em títulos objeto do Plano 

Brady em 1994.”  

 

 Em resposta, o Banco Central
55

 e o Ministério da Fazenda
56

 enviaram 

novamente os mesmos esclarecimentos à CPI, de que “Os valores constantes dos 

contratos assinados, portanto, já eram os valores conciliados e a conciliação manual 

não era guardada’.” 

 

 

Tal como na Fase I, as respostas comprovam a ausência de documentos que 

possam autenticar a fidedignidade dos registros acerca das negociações da dívida 

externa ocorridas na década de 80. 
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 Nota Técnica Derin/Gabin-2009/154, enviada à CPI com Ofício 938.1/2009-BCB/SECRE, de 13 de 
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 Ofício 110/09-P, de 19.11.2009 
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 Ofício nº. 152/10-P, dirigido ao BC, e nº. 153/10-P, ao Ministério da Fazenda, em 18.01.2010. 
55

 Ofício 047/2010-BCB/Secre, de 27.01.2010, acompanhado da Nota Derin/Gabin-2010/004 
56

 Aviso nº. 37/MF, de 28.01.2010, acompanhado do Ofício 048/2010-BCB/Secre, e Nota Derin/Gabin-

2010/006.     



 

Tal requerimento de informações acerca da conciliação de valores é importante, 

tendo em vista que nem as cópias dos Acordos, nem os pareceres expedidos pela PGFN 

detalham as dívidas objeto de tais negociações.  

 

Adicionalmente, a CPI buscou verificar a existência de trabalhos realizados pelo 

Tribunal de Contas da União sobre os acordos da década de 80, não tendo localizado, 

dentre as cópias disponibilizadas à CPI, investigações relativas a tais negociações. Além 

disso, as comissões anteriores do Congresso Nacional que trataram do endividamento 

externo não chegaram a efetuar a conciliação dos valores negociados.   

 

É fundamental obter os dados de tais conciliações por várias razões, 

especialmente para determinar a existência de eventual dano ao patrimônio público 

decorrente da transformação de dívidas privadas em dívidas públicas, fato confirmado 

pelo Banco Central à CPI
57

: 

 

“Com referência ao Ofício nº. 162/10-P, informo que as parcelas de 

dívida externa privada que foram transformadas em dívida pública a cargo 

deste BCB são aquelas que permaneceram em depósito sob o Acordo MYDFA 

e foram trocadas por bônus em abril de 1994. Dado o tempo decorrido e 

dificuldades já descritas em notas anteriores, não há como realizar, no curto 

prazo, pesquisa para identificar as milhares de parcelas em suas diferentes 

moedas, que foram convertidas em bônus. Ademais, os dados estão registrados 

em sistemas informatizados que já foram desativados, cuja operação é complexa 

e para a qual esta Autarquia não dispõe de especialistas com os conhecimentos 

necessários. Haveria que se constituir grupo de trabalho para se estudar os 

termos dos contratos e a seguir proceder à pesquisa, tarefa que não é possível 

desenvolver com os atuais recursos da Unidade.”    

  

Dada a relevância do fato de que dívidas privadas foram transformadas em 

dívida a cargo do BCB, considerando os montantes envolvidos no Acordo MYDFA 

(US$ 61 bilhões) e na troca por bônus em abril de 1994 (quase US$ 50 bilhões), de fato 

é necessário constituir o grupo de trabalho sugerido pelo Banco Central. 

 

Tais fatos e a ausência de acesso da CPI aos valores e natureza das dívidas 

objeto das negociações pactuadas também em 1984, demandam o aprofundamento das 

investigações e a realização da auditoria da dívida prevista na Constituição Federal. 

 

 

 

II.7.2 - Fase III - 1986:  

 

Em 1986, uma nova emenda do Deposit Facility Agreement (Emenda Nº. 1) 

englobou dívidas do setor público e privado, vencidas nos anos de 1985 e 1986, nos 
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 Nota Derin/Gabin-2010/016, de 22.02.2010, enviada com Ofício 125/2010-BCB-Secre, de 23.02.2010 



montantes de US$ 6,1 bilhões e US$ 9,6 bilhões, respectivamente, totalizando US$ 15,7 

bilhões.
58

   

 Tal como nas Fases I e II, a PGFN se manifestou favoravelmente, por meio de 

parecer datado de 22.07.1986
59

, elaborado pelo Procurador da Fazenda Nacional Luiz 

Machado Fracarolli, aprovado pelo Procurador-Geral Cid Heráclito de Queiroz e pelo 

Ministro da Fazenda Ernane Galveas, do qual constou, genericamente, apenas que se 

tratava de “montantes devidos a bancos comerciais por mutuários brasileiros, com 

vencimentos em 1985 e 1986”, sem o detalhamento da natureza e origem de tais 

dívidas:  

 

PARECER PGFN/CAF/Nº. 0811/86 

 

Operação externa no valor de até US$ 15.800.000.000,00 (quinze 

bilhões e oitocentos milhões de dólares norte-americanos), de principal, 

a ser celebrada entre o Banco Central do Brasil e um consórcio de 

bancos liderado pelo Citibank N.A., com garantia da República 

Federativa do Brasil. 

Trata o presente processo de contratação externa no valor de 

US$ 15.800.000.000,00 (quinze bilhões e oitocentos milhões de dólares 

norte-americanos), de principal, a ser celebrada entre o Banco Central 

do Brasil e um consórcio de bancos liderado pelo Citibank N.A. A 

operação corresponde à Fase III da renegociação de dívida externa 

brasileira, assim entendida a parte relativa aos montantes devidos a 

bancos comerciais por mutuários brasileiros, com vencimentos em 

1985 e 1986.  

2.  Do valor da operação estão excluídos certos débitos não 

renegociados, principalmente os seguintes:  

(...) 

4.  A operação em causa consiste, essencialmente, na abertura de 

depósitos, pelo Banco Central do Brasil, em nome e ordem dos bancos 

credores, de valores equivalentes aos débitos renegociados, em 

importância equivalente a cada débito renegociado na moeda 

determinada pelo credor.  

 

Constata-se, portanto, que também do parecer da PGFN que autorizou a Emenda 

Nº 1, de 1986, não constou o detalhamento das parcelas envolvidas no referido acordo, 

tendo sido especificadas, no inciso 2 os débitos “excluídos” e no inciso 4 os valores 

equivalentes aos débitos renegociados, em importância equivalente a cada débito 

renegociado na moeda determinada pelo credor. 

 

A CPI aprovou os Requerimentos de Informações Nº. 52, em 28.10.2009, e Nº. 

72, em 16.12.2009, mediante os quais foram requisitadas informações detalhadas sobre 

o objeto das negociações de 1986, bem como as conciliações entre as dívidas existentes 

e o valor negociado por meio da referida emenda.  
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 Cifras informadas no livro da ex-diretora de Dívida Externa do Banco Central, página 120, pois da 
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 Parecer enviado à CPI por meio do Aviso nº 498, de 22.01.2009. 



 

O Banco Central não atendeu aos referidos pedidos de informações, tendo 

solicitado o “prazo adicional de 60 (sessenta dias) para avaliações.
60

”  

 

A CPI insistiu na obtenção de tais conciliações de valores, tendo o Banco 

Central respondido que “a conciliação manual não era guardada”, e, quanto ao 

detalhamento das dívidas privadas que foram assumidas pelo Banco Central, até o 

momento não atendeu, conforme constou dos documentos já mencionados quando se 

analisou os contratos das Fases I e II, não tendo apresentado as conciliações pertinentes, 

diante dos esclarecimentos de que “as conciliações eram manuais e não eram 

guardadas.”  

 

Tais fatos, especialmente diante da confirmação da assunção de dívidas privadas 

pelo setor público brasileiro
61

, e a ausência de acesso da CPI aos valores e natureza das 

dívidas objeto das negociações pactuadas também em 1986, demandam o 

aprofundamento das investigações e a realização da auditoria da dívida prevista na 

Constituição Federal, especialmente diante dos indícios de dano ao patrimônio público. 

 

 

 

 

 

II.8 – MORATÓRIA TÉCNICA DE 1987 

 

 Os compromissos relacionados à dívida externa brasileira com bancos privados 

internacionais se tornavam cada vez mais onerosos a cada acordo, levando o país a 

decretar uma moratória técnica em fevereiro de 1987, que atingiu somente a parcela 

da dívida de médio e longo prazo, contraída com bancos privados internacionais, 

conforme relatado pelo assessor do Ministro da Fazenda Dilson Funaro à época da 

referida moratória
62

:  

 

“No dia 20 de fevereiro de 1987, o Presidente José Sarney, em 

pronunciamento transmitido por rede nacional de rádio e televisão, 

anunciou a suspensão unilateral e por prazo indeterminado de todos os 

pagamentos de juros relativos à dívida de médio e longo prazos com 

bancos comerciais estrangeiros, apresentando a sua decisão como 

medida de defesa das reservas internacionais do país e como ponto de 

partida de uma nova fase do processo de renegociação da dívida 

externa.” 

 

Segundo o autor, os bancos comerciais estrangeiros não vinham dando qualquer 

contribuição ao financiamento da economia brasileira e tinham sido os principais 

beneficiários da transferência líquida de recursos efetuada desde 1982. A moratória teve 

finalidades precisas e limitadas, que diziam respeito à defesa dos interesses vitais da 

nação:  
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 Em primeiro lugar, constituía fundamentalmente um instrumento de 

negociação, ou seja, os valores devidos seriam depositados em conta 

especial no Banco Central e os pagamentos seriam retomados no 

momento em que se chegasse à conclusão de um acordo abrangente, 

que afastasse em definitivo a ameaça de estrangulamento decorrente 

das maciças transferências de recursos a que vinha sendo forçada a 

economia brasileira desde o início da década de 80; 

 Buscava-se proteger e recompor as reservas e, principalmente, abrir 

caminho para uma solução efetiva do grave problema da dívida. 

 

A moratória foi objeto de análise por parte de Comissão Especial do Senado 

Federal, cujo relator foi o Senador Fernando Henrique Cardoso
63

. Uma das conclusões 

constantes do Relatório da referida Comissão Especial do Senado revela que a partir da 

gestão Mailson da Nóbrega ocorreu uma mudança de postura e a assunção de posição 

desfavorável para o Brasil nas negociações com os bancos e com o FMI:  

“Assim, se a moratória de fevereiro de 1987 foi considerada pelo 

governo como uma 'moratória técnica' para proteger as reservas 

cambiais do país e se sua justificativa baseava-se em que ela forçaria 

uma renegociação em melhores condições, na gestão Mailson da 

Nóbrega fez-se pagamentos de juros com prejuízo das 

reservas e abriu-se mão da consistência em uma renegociação 

que livrasse o país e a cada ano voltar aos bancos, através de 

uma negociação simultânea com os bancos e o FMI.” (Página 

210/211) 

 

Em seu relatório aprovado em 23 de agosto de 1989, o então Senador Fernando 

Henrique Cardoso mencionou, em várias passagens, evidências
64

 acerca do baixo 

valor da dívida externa brasileira no mercado secundário
65

, bem como evidências 

acerca da existência de importantes teses, inclusive propostas votadas no Congresso 

norte-americano, no sentido de levar em consideração o baixo valor da dívida externa 

no mercado secundário
66

, conforme comentado no sub-item seguinte da presente análise 

preliminar. 

 

Cabe ressaltar que nenhuma das negociações realizadas na década de 80 com 

bancos privados internacionais, por meio dos sucessivos acordos, levou em 

consideração o baixo valor de mercado dessa dívida.  

 

Adicionalmente, a cada negociação, o número de bancos privados aumentava, 

pois a parcela da dívida externa brasileira com tais bancos privados internacionais era 

levada por estes a negociações no mercado secundário, se repartindo e mudando de 

mãos constantemente.  

 

Tal atitude foi possibilitada por cláusula contratual existente em todos os 

acordos firmados na década de 80, que permitia que os bancos credores transferissem 
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para outras instituições seus direitos e obrigações sob os acordos, bastando, para tanto, 

uma simples comunicação ao Banco Central.  

 

Conforme quadro seguinte, indicado pela ex-chefe-adjunta da Dívida Externa do 

Banco Central em seu livro
67

, são apresentadas as movimentações dos papéis da dívida 

brasileira no mercado secundário, no período de 1983 a 1993, representadas pelas 

cessões (assignments) que foram comunicadas ao Banco Central: 

 

Transferências entre Credores 

(Assignments) 

Valores em US$ milhões 

Ano 

Nº de 

Cessões 

Realizadas 

Montante 

Envolvido 

1983 3.115 2.672,30 

1984 10.592 2.808,00 

1985 7.876 3.083,00 

1986 8.744 3.551,30 

1987 16.764 4.919,80 

1988 36.820 15.461,70 

1989 7.196 17.477,50 

1990 5.682 23.458,40 

1991 8.875 27.067,80 

1992 2.282 42.436,80 

1993 2.582 10.254,40 

Total 110.528 153.191,00 

 

Esse fato também é relevante e digno de aprofundamento das investigações. 

Além dos aspectos jurídicos envolvidos – especialmente referentes à constante mudança 

das partes que firmaram os acordos na condição de “credores” - ainda configurava uma 

dificuldade de controle e aumento dos custos relacionados às comunicações e demais 

gastos que eram integralmente assumidos pelo Brasil. 

 

 

II.8.1 - EVIDÊNCIAS ACERCA DO BAIXO VALOR DA DÍVIDA EXTERNA 

BRASILEIRA NO MERCADO SECUNDÁRIO: 

 

São inúmeras as evidências do baixo valor da dívida externa brasileira no 

mercado secundário, durante a década de 80.  

 

Em realidade, o baixo valor de mercado da dívida externa não só do Brasil, mas 

de diversos países, decorria do fato de que os próprios bancos já haviam registrado, em 

seus próprios balanços, grandes parcelas a título de perdas prováveis relacionadas a 

dívidas externas, reduzindo, dessa forma, os lucros que teriam que distribuir aos 

acionistas, conforme amplamente divulgado pela mídia e autores, a exemplo de Paul 

Krugman: 

 

“alguns credores bancários (liderados pelo Citicorp em maio de 1987) 

decidiram aumentar de forma acentuada as suas provisões contra créditos 
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duvidosos. Essas ações envolveram grandes perdas contábeis e a admissão 

tácita pelos bancos de que eles não esperam o repagamento integral”.
68

   

 

Do relatório final da Comissão Especial do Senado Federal de 1987-1989
69

 

depoimentos do ministro Bresser Pereira e de autoridades do Banco Central também 

evidenciam o baixo valor de mercado da dívida brasileira, aspecto que não foi 

considerado nas negociações: 

 

DEPOIMENTO DO MINISTRO BRESSER PEREIRA 

 “'Spread' zero para mim é convencional. Não convencional seria uma 

solução mais definitiva para a dívida. E essa solução mais definitiva estava 

sendo apontada pelo mercado financeiro internacional. Nesse mercado há 

um desconto sobre a dívida brasileira de 45%; este desconto já 

aconteceu sobre a dívida em geral, isto é, no valor das ações dos bancos, 

que já foram reduzidas substancialmente devido a terem feito empréstimos 

que são, em grande parte, incobráveis. 

Depois este desconto já aparece nas reservas que os bancos fizeram . 

A mais famosa delas foi a recente do Citibank, mas, desde 1983, os 

bancos europeus e japoneses vêm fazendo reservas. Então o mercado já 

determinou que devia fazer um desconto e seria muito razoável que 
o Brasil participasse de alguma forma desse desconto.(página 69) 

 

DEPOIMENTO DO SR. SÉRGIO SILVA AMARAL (Secretário para Assuntos 

Internacionais do Ministério da Fazenda): 

“3º período: 1987/88 até o momento [março 1989]: 

a) Mercado secundário. Os títulos da dívida dos países passam a ser 

negociados com um deságio crescente no chamado mercado 

secundário, sinalizando que parcela da dívida não teria condições de 

ser paga. Os bancos aumentam suas reservas, antecipando possíveis 
'perdas'…  

b) Cartel dos credores. A cotação dos títulos no mercado secundário 

por valores bem abaixo do valor de base (30, 40, 60 centavos por 
dólar) afastava, obviamente, a injeção de recursos novos.” (Página 171)   

 

DEPOIMENTO DO SR. ARNIM LORE (Diretor da Área Externa do Banco 

Central do Brasil): 

“Em primeiro lugar, responde o Sr. Amaral, “nas circunstâncias atuais, a 

única dívida suscetível de abatimento no mercado secundário é a dívida 

para com os bancos comerciais, porque apenas estes vão ao 

mercado vender seus créditos.” … O mercado secundário, hoje, está na 
ordem de 27 a 28% para o papel brasileiro...” (Página 187) 
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CONCLUSÃO: 

“O mercado secundário dos títulos da dívida indica expectativas 

baixas quanto a seu pagamento integral. As provisões feitas pelos 

bancos, do mesmo modo, mostram que uma negociação realista já é 

esperada por eles, que se prepararam para evitar que as perdas provoquem 

desarranjos maiores na economia mundial.” ...”O mercado secundário 

sinaliza o valor de 30 centavos por dólar de face dos títulos da dívida 
e os bancos têm provisão para negociar.”(Página 215) 

 

Nenhum dos acordos pactuados com bancos privados na década de 80 levou em 

consideração o valor de mercado da dívida. Pelo contrário, tais acordos representaram a 

transferência de dívidas do setor público e privado para o Banco Central, além da 

assunção de onerosas condições financeiras que levaram o país a se tornar exportador de 

capitais ao exterior, o que demanda o aprofundamento das investigações, diante do forte 

indício de dano ao patrimônio público diante da falta de consideração do valor de 

mercado da dívida objeto de negociação. 

   

 

II.8.2 - EVIDÊNCIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES PARA 

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA, QUE NÃO FORAM 

CONSIDERADAS: 

 

É importante ressaltar que existiam teses, inclusive em discussão no Senado 

norte-americano, acerca da “necessidade de uma solução inovadora para a dívida, que 

leve em consideração o valor dos créditos no mercado secundário”. Essas teses, no 

entanto, também não foram colocadas em prática pelos negociadores. O trechos a seguir 

foram extraídos do Relatório Final da Comissão Especial do Senado Federal de 1987-

1989
70

:   

 

Entrevista com Professor de Harvard, Jeffrey Sachs:  

“Segundo Sachs, a adoção pelo Brasil, no momento, de uma retórica 

moderada é positiva enquanto prelúdio para o processo negociador. 

Entretanto, se o Brasil vier a seguir uma linha moderada nas negociações e 

dispuser-se a retomar os pagamentos dos juros aos bancos, poderá por a 

perder os ganhos alcançados com a moratória. A seu ver, a moratória 

brasileira mudou o quadro negociador da dívida dos países em 

desenvolvimento e está na base da decisão dos bancos de aumentar as 

reservas e de diferentes iniciativas no âmbito do Congresso norte-

americano. Todos, exceto o Secretário do Tesouro Baker, segundo 

Sachs, acreditam hoje na necessidade de uma solução inovadora 

para a dívida, que leve em consideração o valor dos créditos no 

mercado secundário. Uma mudança na posição brasileira colocaria em 
questão estes progressos.” (Páginas 50/51) 

 

Entrevista com Banqueiro – vice-presidente do Philadelphia National Bank, 

Charles Coltman: 
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“O fornecimento compulsório de novos empréstimos por parte dos bancos 

não é uma boa solução, pois apenas eleva o estoque da dívida e o volume 

dos juros. Por isto, o Philadelphia National tem defendido a tese de 

que uma parte dos juros deve ser restituída aos devedores. A seu ver, 

o problema da dívida poderá ser resolvido mediante a concessão de 

'seniority' … a título de ilustração, mencionou a hipótese de um país devedor 

separa uma parcela da dívida (25%, por exemplo), a qual concederia 

'seniority' expressa num compromisso de pagamento regular dos juros e de 

um 'spread' de 2% acima da 'Libor'. Esta parcela preferencial da dívida viria 

a ser integrada pela transformação da dívida velha, convertida a uma 

taxa de desconto próxima, mas acima do valor do mercado 

secundário. Tal mecanismo, que seria atraente para um grande número de 

bancos pequenos e regionais, permitiria uma considerável redução e um 
alívio no serviço da dívida.” (Página 64 – grifo nosso) 

 

BRESSER PEREIRA:  

O Ministro informou à Comissão que tramitam no congresso 

americano duas resoluções denominadas “Debt Management Relief”, 

uma no Senado e outra na Câmara dos deputados, destinadas a 

incorporar o desconto acima numa possível solução para a crise.” 
(Página 69)  

 

O parâmetro relativo à valoração da dívida no mercado secundário não foi 

levado em consideração nas diversas negociações, nem as propostas alternativas 

publicamente discutidas na Comissão Especial do Senado foram colocadas em prática. 

Este é outro aspecto importante a ser investigado e deve ser objeto da Auditoria prevista 

na Constituição Federal, face ao forte indício de dano ao patrimônio público.  

 

 

II.9 – FASE IV - NEGOCIAÇÕES COM BANCOS PRIVADOS EM 1988 

  

 Em 1988, ignorando-se o baixo valor de mercado da dívida brasileira e demais 

propostas em discussão inclusive no Senado norte-americano conforme mencionado no 

item precedente da presente análise preliminar, foi pactuada a chamada Fase IV das 

negociações com bancos privados internacionais, envolvendo 10 instrumentos distintos, 

em montante equivalente a US$ 84,65 bilhões, conforme detalhado a seguir, sendo que 

o valor mais relevante correspondia ao MYDFA, de valor aproximado de US$ 60 

bilhões.  

 

FASE IV – 1987 e 1988 

Interim Financing Agreement US$ 3 bilhões 

Parallel Financing Agreement US$ 3,3  bilhões 

Commercial Bank Cofinancing Agreement US$ 625,4 milhões 

New Money Bond subscription Agreement US$ 674,7 milhões  

Brazil Investiment Bond  US$ 1,05 bilhão  

New Money Trade Deposit Facility  US$ 600 milhões  

Multi-Year Deposit Facility Agreement 

 

MYDFA 

Do texto do acordo não consta o valor. 

Parecer da PGFN e publicação do Banco 

Central indica o valor de US$ 61 bilhões 

(aproximadamente) 

1988 Interbank Facility Commitment Letter  US$ 4,7 bilhões  



1988 Trade Commitment Letter US$ 9,7 bilhões  

Deposit Agreement Do texto do acordo não consta o valor. 

 

 

 Esse conjunto de instrumentos objeto da Fase IV não foi submetido ao 

Congresso Nacional, sob a alegação de que teriam sido firmados poucos dias antes da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, embora a Carta anterior
71

 já 

determinasse, em seu art. 83, inciso VIII, que “Compete privativamente ao Presidente 

celebrar tratados, convenções e atos internacionais, ad referendum do Congresso 

Nacional”. 

 

 Segundo Pontes de Miranda
72

: 

 

“Qualquer acordo interestatal, inclusive de participação em organizações 

supra-estatais, interestatais está sujeito à aprovação do Congresso Nacional. Não 

importa o nome que se dê ao acordo (tratado, convenção, acordo, declaração, 

protocolo), nem a classificação ou discriminação (tratados políticos, tratados 

econômicos ou tratados de comércio, tratados consulares), nem sequer a distinção de 

fundo (tratados-contratos, tratados-leis).”  

 

Existem dúvidas sobre a efetiva data dos acordos da Fase IV, conforme 

detalhado no subitem II.8.1. A CPI teve acesso a documento da Notaria Pública de 

Nova Iorque que atestou que os acordos da Fase IV (1988) foram assinados no período 

de 22/09/88 até 03/11/88, portanto, após a vigência da Constituição Federal, o que 

representa forte indício de nulidade de tais acordos que não foram submetidos ao 

Congresso Nacional, como determina o art. 49 da Constituição, nem ao Senado Federal, 

como determina o art. 52: 

 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional;  

 

(...) 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

 

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

 

Tal fato demanda o aprofundamento das investigações, bem como estudos 

jurídicos especializados, especialmente diante do fato de que a dívida renegociada em 

1988 foi objeto de troca por títulos da dívida externa (bônus Brady), conforme abordado 

no Capítulo III da presente análise preliminar. 
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Nem mesmo as negociações realizadas em 1989, em decorrência de “alterações 

de condições de desembolso e da sistemática de reempréstimo de recursos depositados 

no Banco Central”, dentre outras, foi submetido ao Congresso Nacional, tendo sido 

elaborado, pelo Procurador da Fazenda Nacional Luiz Machado Fracarolli, aprovado 

pelo Procurador-Geral Adjunto Hélio Gil Gracindo e pelo Ministro da Fazenda Interino 

Paulo Cesar Ximenes Alves Ferreira o PGFN/COFE/Nº. 217/89, de 31.03.1989, do qual 

constou a seguinte argumentação: 

 

10. Eventual dúvida que poderia ser suscitada, neste passo, diz 

respeito à necessidade, ou não, de prévia autorização, pelo Senado 

Federal, para que a União pudesse firmar termos aditivos aos contratos 

contidos na referida “Fase IV”. 

 

11. Tal dúvida decorre do fato de aditarmos subexamine estarem 

sendo elaborados e firmados sob a égide da Constituição promulgada 

em 05.10.88, enquanto que os contratos aditados foram firmados no 

regime da Constituição de 1967, emendada em 1969. Como é sabido, 

ambos os textos constitucionais estabelecem diferentes sistemas, no que 

tange à autorização de operações financeiras de interesse da União: a 

Carta Magna anterior não previa autorização do Senado Federal para 

tais contratações, enquanto que o novo diploma constitucional a exige, 

expressamente, no artigo 52,V, que reza, verbis: 

 

“Art.52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

 

V – autorizar operações externas de natureza financeira, de 

interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios;” 

 

12. Ora, poder-se-ia argumentar, se autorização senatorial é hoje 

requerida para a formalização de um contrato de empréstimo, 

alterações a serem feitas no mesmo talvez devessem, igualmente, ser 

previamente submetidas àquela Casa do Congresso Nacional. 
 

13. Sem embargo, s.m.j , parece-nos que só alterações contratuais 

que impliquem em novos encargos para a União, verbigratia, aumento 

de montante mutuado, ou da taxa de juros, necessitarão de prévio 

consentimento senatorial. Diferente entendimento levaria à 

conseqüências indesejáveis, das quais a menos grave seria o cúmulo de 

trabalho do Executivo e do Legislativo. 

 

 O texto Constitucional não contem qualquer ressalva, determinando que 

operações externas de natureza financeira teriam que ser submetidas ao Congresso 

Nacional. Este é mais um aspecto que demanda o aprofundamento das investigações e 

estudos jurídicos. 

 

 

II.9.1 –INDÍCIO DE NULIDADE DE ACORDOS CUJA ASSINATURA 

SÓ SE APERFEIÇOOU APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME 

DOCUMENTO DA NOTARIA PÚBLICA DE NOVA IORQUE 

 



A fim de comprovar a data da assinatura de tais instrumentos contratuais, a CPI 

requisitou cópia completa da versão original em inglês dos referidos Acordos
73

, tendo o 

Banco Central encaminhado à CPI somente cópias sem assinaturas e sem data. O 

pedido foi reiterado tanto ao Banco Central como ao Ministério da Fazenda
74

.  

 

Em resposta
75

, o Banco Central informou que “as cópias assinadas dos 

documentos originais solicitados são mantidas pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional – PGFN conforme já esclarecido à CPI pela Secretaria do Tesouro Nacional 

através da Nota STN/CODIV nº 9/2010”. Por sua vez, a PGFN comunicou
76

 à CPI que 

o Banco Central já havia fornecido as cópias dos contratos relativos à Fase IV. 

 

A CPI insistiu novamente junto à PGFN para que a mesma informasse à CPI
77

 se 

possuía cópia dos instrumentos da FASE IV das negociações com bancos privados 

internacionais de 22/09/1988, devidamente assinados e, em caso positivo, sejam 

fornecidas cópias dos mesmos à CPI.  

 

A PGFN atendeu a essa última reiteração enviando à CPI
78

 cópias assinadas de 

parte dos acordos de 1988, acompanhadas de cópia de documento da Notaria Pública de 

Nova York datado de 28/11/1988 e com firma reconhecida em 13/01/1989. Tal 

documento atesta que a assinatura dos contratos teria se iniciado em 22/09/1988 e 

finalizado em 03/11/1988, data posterior à promulgação da Constituição Federal. 

É relevante mencionar que tais acordos da fase IV das negociações com bancos 

comerciais em 1988 conformavam um pacote de 10 (dez) instrumentos contratuais que 

envolveu soma superior a US$ 80 bilhões. Considerando que a assinatura de um 

contrato só se aperfeiçoa quando todas as partes assinam o mesmo, constitui forte 

indício de nulidade a formalização dos acordos de 1988 após a promulgação da 

Constituição Federal, sem autorização do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, o que demanda o aprofundamento das investigações de forma a determinar as 

implicações jurídicas e financeiras decorrentes desse fato. 

 

Adicionalmente, examinando-se a cópia do acordo denominado Multi-Year 

Deposit Facility Agreement - MYDFA (em inglês) recentemente recebida na CPI, 

verificou-se que Luiz Machado Fracarolli assinou o mesmo, na qualidade de 

representante da República Federativa do Brasil em 22.09.1988 em Nova Iorque. 

 

É importante ressaltar que o mesmo Luiz Machado Fracarolli assinou o Parecer da 

PGFN em 21/09/1988 , ou seja, na véspera do dia indicado como assinatura do acordo 

em Nova York.  

  

Consta ainda que o Sr. Sergio Ruffoni Guedes representou o Banco Central do 

Brasil na assinatura do MYDFA em 22.09.1988 em Nova Iorque. 
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Não foram apresentados à CPI os atos que conferiram legitimidade para os 

referidos representantes do Brasil e do Banco Central, ou seja, não foi apresentado o 

ato, devidamente publicado no Diário Oficial, que teria conferido ou delegado poderes 

para as referidas pessoas para assinar acordos internacionais em nome do país e do 

Banco Central. 

  

Diante do exposto, verifica-se que o referido acordo não teria se aperfeiçoado antes 

da promulgação da Constituição Federal, porque o contrato é unitário e só se aperfeiçoa 

com a última assinatura. Tendo ocorrido assinaturas após a vigência da Constituição 

Federal, que exigia expressamente a aprovação dos mesmos por parte do Congresso 

Nacional, constata-se a existência de forte indício de nulidade dos referidos 

instrumentos da Fase IV das negociações com bancos privados. 

 

Dos demais acordos de 1988 (em inglês) enviados pela PGFN à CPI constam os 

signatários mencionados a seguir, não tendo sido apresentado, também nesses casos, os 

atos que conferiram legitimidade para os referidos representantes do Brasil e do Banco 

Central: 

 

a) Brazil Investment Bond Exchange Agreement, assinado por Luiz Machado 

Fracarolli, na qualidade de representante da República Federativa do Brasil. O 

documento da Notaria Pública de Nova Iorque (autenticado em 13/01/1989) 

atesta que a assinatura do acordo teria se iniciado em 22/09/1988 e finalizado em 

03/11/1988, data posterior à promulgação da Constituição Federal.  

 

b) Parallel Financing Agreement, assinado por Luiz Machado Fracarolli, na 

qualidade de representante da República Federativa do Brasil e Marcello Ceylao 

de Carvalho, como representante do Banco Central do Brasil. O documento da 

Notaria Pública de Nova Iorque (autenticado em 13/01/1989) atesta que a 

assinatura do acordo teria se iniciado em 22/09/1988 e finalizado em 

03/11/1988, data posterior à promulgação da Constituição Federal. 

 

c) Commercial Banck Cofinancing Agreement, assinado por Luiz Machado 

Fracarolli, na qualidade de representante da República Federativa do Brasil e 

José Coelho Ferreira, como representante do Banco Central do Brasil. O 

documento da Notaria Pública de Nova Iorque (autenticado em 13/01/1989) 

atesta que a assinatura do acordo teria se iniciado em 22/09/1988 e finalizado em 

03/11/1988, data posterior à promulgação da Constituição Federal. 

 

d) New Money Trade Deposity Facility, assinado por Luiz Machado Fracarolli, 

na qualidade de representante da República Federativa do Brasil e Marcello 

Ceylao de Carvalho, como representante do Banco Central do Brasil. O 

documento da Notaria Pública de Nova Iorque (autenticado em 13/01/1989) 

atesta que a assinatura do acordo teria se iniciado em 22/09/1988 e finalizado em 

03/11/1988, data posterior à promulgação da Constituição Federal. 

 

Até o momento, não foram enviados à CPI os demais acordos que fazem parte 

da Fase IV das negociações com bancos privados internacionais devidamente 

assinados. 

 

 O MYDFA e demais acordos acima citados demonstram a necessidade de 

aprofundamento das investigações, face ao forte indício de nulidade dos referidos 



instrumentos da Fase IV das negociações com bancos privados, pois tais acordos 

não teriam se aperfeiçoado até a data da última assinatura, em 03/11/1988, segundo 

atestado pela Notaria Pública de Nova Iorque, tendo portanto sido formalizados após a 

vigência da Constituição Federal, que exigia expressamente a aprovação dos 

mesmos por parte do Congresso Nacional e autorização do Senado Federal, o que 

não ocorreu. 

 

Assim, de acordo com o documento da Notaria Pública de Nova Iorque - que 

atestou que os acordos da Fase IV (1988) foram assinados no período de 22/09/88 até 

03/11/88, portanto, após a vigência da Constituição Federal - existe forte indício de 

nulidade de tais acordos que não foram submetidos ao Congresso Nacional, como 

determina o art. 49 da Constituição, nem ao Senado Federal, como determina o art. 52 

da mesma Carta: 

 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional;  

 

(...) 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

 

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

 

 

  

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional enviou à CPI
79

 cópia dos pareceres 

jurídicos PGFN/COF/Nº. 735-A/88 e PGFN/COF/Nº. 736-A/88, ambos de 21.09.1988, 

e, adicionalmente, o PGFN/COFE/Nº. 217/89, de 31.03.1989, relativos às negociações 

da Fase IV. 

 

 Cumpre ressaltar a rapidez da tramitação dos referidos processos autorizativos 

das negociações de montante tão significativo, conforme datas citadas nos referidos 

pareceres jurídicos da PGFN datados de 21.09.1988
80

: 

 

a) As minutas dos instrumentos contratuais eram datadas de 18/09/88; 

b) A Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República 

(SEPLAN) reconheceu a prioridade, para o desenvolvimento nacional, das 

contratações objeto deste parecer e as autorizou consoante ao Aviso nº 576, 

de 20/09/88; 
c) A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por outro lado, manifestou-se de 

acordo com a concessão da garantia do Tesouro Nacional as operações, no 

uso da competência que lhe atribuiu o Decreto nº 92.452, de 10.03.86, 

conforme se vê de seu Parecer nº STN/SECOF/DICEX 217, de 21/09/88; 

d) O Banco Central por sua vez, se manifestou através do telex PT 9078, de 

21/09/88. 
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e) Os pareceres jurídicos da PGFN datam de 21.09.1988. 

f) Os dez instrumentos contratuais teriam sido firmados em 22/09/1988. 

g) A mesma pessoa que firmou os pareceres da PGFN em 21/09/1988 teria 

comparecido perante a Notaria Pública de Nova Iorque em 22/09/1988 

na condição de representante da República Federativa do Brasil. 

 

Diante do exposto, devem ser aprofundadas as investigações para apurar os 

vícios de nulidade dos referidos acordos da Fase IV das negociações com bancos 

privados internacionais, especialmente diante do fato de que essa dívida foi objeto da 

onerosa troca por bônus em 1994. 

 

 

II.9.2 – AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE CIFRAS 

 

Relativamente à conciliação dos valores que teriam sido objeto de negociação 

por meio do MYDFA e demais acordos da Fase IV das negociações com bancos 

comerciais em 1988, a CPI aprovou o Requerimento de Informações Nº. 72
81

, cujo item 

2 requereu: 

“Conciliação entre os valores da dívida externa brasileira 

discriminada por devedor e credor antes e após cada “renegociação” 

objeto de cada Acordo resultante das negociações da dívida externa com 

bancos privados internacionais em 1983 (Fase I), 1984 (Fase II), 1986 

(Fase III), 1988 (Fase IV), 1992 e 1994 (Fase V).” 

  

Em atendimento ao referido requerimento 72, o Banco Central enviou à CPI
82

 o 

esclarecimento transcrito a seguir:  

 

6. “Quanto ao item “2”, cumpre-nos tecer algumas considerações quanto 

ao processo de conciliação e renegociação da dívida externa brasileira. 

Durante o período, como os devedores originais estavam 

impossibilitados de efetuar o pagamento diretamente aos credores 

externos, foi estabelecido que, na data do vencimento da obrigação, os 

devedores deveriam procurar instituição financeira e fechar um contrato 

de câmbio simbólico. O valor da moeda nacional era então transferido 

pra este Banco Central, mantendo todas as informações da dívida em um 

programa desenvolvido para tanto pelo Departamento da Informática 

desta Autarquia, a saber: credor original; valor devido de principal e 

juros (dívida original); vencimento; “value-date” (data em que o 

devedor efetuava o pagamento no banco); número do Certificado de 

Registro; identificação de se tratar de operação com aval ou não do 

governo. 

7. De forma geral, após a definição de qual período seria renegociado, o 

banco agente da operação encaminhava uma lista contendo nome do 

credor e devedor original, vencimento e o número de Certificado de 

Registro. De posse da lista do credor, iniciava-se o processo de 

conciliação, ou seja, fazia-se uma comparação entre aquela lista e o 

valor depositado no Banco Central sob cada Certificado de Registro. As 

divergências entre as listas eram resolvidas consultando-se o esquema 
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de pagamento detalhado no Certificado de Registro. Eventuais 

discrepâncias eram informadas ao credor ou ao devedor, conforme o 

caso, para que fossem realizadas as correções pertinentes, sempre com 

base nos dados do Certificado de Registro, documento acreditado por 

ambas as partes. 

8. Ao término desse processo de conciliação, que era manual, chegava-se 

ao valor final e o acordo bilateral era assinado, cujas cópias disponíveis 

neste Banco Central já foram encaminhadas à CPI através das Notas 

Técnicas Derin/Gabin – 2009/121, de 23.09.09; 2009/138, de 07.10.09; 

2009/139, de 09.10.09; 2009/143, de 19.10.09 e 19.10.09 e 2009/149, de 

29.10.09. Os valores constantes dos contratos assinados, portanto, já 

eram os valores conciliados e a conciliação manual não era 

guardada”. 
 

 

O Ministério da Fazenda limitou-se a enviar à CPI
83

 cópia da mesma Nota do 

Banco Central, supra mencionada. 

 

 

Considerando que tal explicação não atendeu ao solicitado pela CPI, foi 

reiterado o pedido
84

, nos seguintes termos: 

 

“Neste sentido, considerando que o Banco Central assumiu o 

papel de devedor e que o Ministério da Fazenda representava a 

República como garantidor nos Acordos firmados com bancos privados 

internacionais nas respectivas Fases de negociação, reitero o pedido de 

informações, solicitando que o Banco Central [e o Ministério da 

Fazenda] disponibilize a apresentação das conciliações dos valores 

objeto das mencionadas negociações (ainda que manuais), 

especialmente dos Acordos de Crédito de 1983 (US$ 4,4 bilhões), de 

1984 (US$ 6,5 bilhões), Multi-Year Deposit Facility Agreement (US$ 61 

bilhões), em 1988, e da transformação em títulos objeto do Plano Brady 

em 1994.”  

 

Em resposta, o Banco Central enviou à CPI
85

 os seguintes esclarecimentos (O 

Ministério da Fazenda enviou à CPI 
86

 tão somente cópia de Nota produzida pelo Banco 

Central):  

 

10. “Sobre o Ofício nº. 152/10-P – Item 2.II - em aditamento às informações 

prestadas na citada Nota-Derin/Gabin-2009/172, informo que os 

trabalhos de conciliação de dívida, com vistas ao fechamento dos 

números sob os diversos contratos, em suas fases distintas de 

renegociação, exigiram a atuação do Banco Agente - Citibank-NY – e 

deste Bacen como intermediários do processo. De um lado, o Bacen, na 
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qualidade de órgão depositário e representante dos devedores, e de 

outro o Citibank, como representante dos credores.  

11. As divergências objeto de conciliação eram, na sua maioria, oriundas de 

aplicação diversa, pelo devedor e credor correspondente, de data de 

vencimento de uma operação (parcela de principal ou de juros), também 

ocorrendo por diferença de taxas, erro de cálculo, alteração de credores 

(que negociavam seus ativos entre si no mercado secundário), mudança 

de moeda, etc. 

12. As informações relativas a cada operação (identificação do credor, 

certificado de registro, vencimento, data de depósito, moeda, valor), 

enviadas a este Bacen pelos devedores, eram inseridas em sistemas 

informatizados, enquanto o Banco Agente, de sua parte, adotava 

idêntico procedimento, coletando os dados fornecidos pelos credores. O 

cruzamento desses arquivos apontava as discrepâncias, gerando 

análises e procedimentos de verificação de dados e documentos, até se 

alcançar a conformidade por cada credor e devedor. 

13. Na década de 80, período mais crítico do endividamento, devido à 

crescente inadimplência por parte dos mutuários e às moratórias 

decretadas pelo País, os processos de conciliação exigiram a 

estruturação de grupos de trabalho constituídos por dezenas de 

especialistas, tanto neste Bacen quanto no Citibank-NY. Toda 

comunicação se dava por troca de mensagens via fax e telex. O 

fechamento dos números, ao longo desse processo que durou mais de 

uma década, produziu um volume imensurável de documento, dos quais 

grande parte perdeu qualidade de legalidade. 

14. A tempestividade exigida para conciliação da dívida sob os diversos 

contratos e a própria dinâmica do mercado e do processo de 

conciliação não permitiram a consolidação em números estanques 

antes da assinatura de cada acordo. Os números constantes dos CRs e 

ROFs representam as dívidas conciliadas e contratadas segundo os 

termos de cada renegociação. 

15. Sobre esse assunto, ratificamos, portanto, as informações prestadas na 

citada Nota-Derin/Gabin-2009/172, mormente o constante do seu item 5: 

‘Ao término desse processo de conciliação, que era manual, chegava-se 

ao valor final e o acordo bilateral era assinado, cujas cópias disponíveis 

neste Banco Central já foram encaminhadas à CPI através das Notas 

Técnicas Derin/Gabin – 2009/121, de 23.09.09; 2009/138, de 07.10.09; 

2009/139, de 09.10.09; 2009/143, de 19.10.09 e 2009/149, de 29.10.09. 

Os valores constantes dos contratos assinados, portanto, já eram os 

valores conciliados e a conciliação manual não era guardada’.” 

 

 

São evidentes as contradições entre as afirmações contidas na Nota Derin/Gabin-

2010/006 supra, ou seja: 

 

 no parágrafo 8 se afirmou que não era possível “a consolidação em 

números estanques antes da assinatura de cada acordo” e no parágrafo 

9 se afirmou que “os valores constantes dos contratos assinados , 

portanto, já eram os valores conciliados”; 

 



 no parágrafo 6 se afirmou que  “As informações relativas a cada 

operação (identificação do credor, certificado de registro, vencimento, 

data de depósito, moeda, valor), enviadas a este BCB pelos devedores, 

eram inseridas em sistemas informatizados” e que o “cruzamento 

desses arquivos apontava as discrepâncias, gerando análises e 

procedimentos de verificação de dados e documentos, até se alcançar a 

conformidade por cada credor e devedor” enquanto que no parágrafo 5 

do Ofício anterior e 10 supra se afirmou que “Ao término desse processo 

de conciliação, que era manual, chegava-se ao valor final” e que “a 

conciliação manual não era guardada’.” 

 

 em Ofício anteriormente enviado à CPI
87

 o Banco Central havia 

informado que “até o momento, a unidade de informática deste Bacen 

está avaliando a possibilidade de reativação dos sistemas e ainda não 

concluiu sua análise.”  

 

 

Tal resposta comprova a ausência de documentos que possam autenticar a 

fidedignidade dos registros acerca das renegociações da dívida externa ocorridas na 

década de 80, apesar de seus vultosos montantes. 

 

 

A CPI insistiu uma vez mais na busca de dados relativos à conciliação de valores 

renegociados, conforme ofícios
88

 enviados respectivamente ao Ministério da Fazenda e 

Banco Central, dos quais constou, textualmente: 

 

“Considerando que as respostas enviadas não atenderam ao 

solicitado, e tendo em vista que foi localizado formulário que permitiria 

identificar e conciliar as dívidas objeto de negociação de um dos 

contratos da Fase IV, de 1988, reitera-se o pedido, requerendo a 

apresentação de cópias dos formulários a seguir identificados, 

apresentados pelos detentores da dívida externa brasileira: 

- Anexo denominado “Attachment A to Schedule 1”, ao contrato 

de emissão do “Brazil Investment Bond Exchange Agreement – BIB”, 

o qual deveria ser preenchido por cada detentor de alguma parcela de 

dívida externa brasileira e remetido ao Banco Central, conforme Seção 

3.02 do referido contrato, contendo colunas detalhadas sobre dívida a 

ser “trocada”, o valor original, a taxa de juros e o acordo anterior a que 

tal dívida ser referia.” 

 

Em resposta
89

, o Banco Central informou o seguinte: 

 

“6. Sobre os Ofícios nº 165/10-P e 63 AAP/GMF, que solicitam o 

“anexo denominado “Attachment A to Schedule 1” ao contrato de 

emissão do “Brasil Investment Bond Exchange Agreement – BIB”, 

informo da impossibilidade do seu atendimento no prazo concedido, uma 
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vez que o acordo foi subscrito por dezenas de bancos, sendo necessário 

extensa pesquisa documental nos arquivos desta Autarquia.” 

 

A ausência documentos que possam autenticar a fidedignidade dos registros de 

negociações da dívida externa, em valores tão relevantes, e que foram a base para 

negociações seguintes, constitui grave falha de controle interno dos setores responsáveis 

pelo manejo do endividamento brasileiro. 

 

Diante dessa ausência de acesso às conciliações efetuadas pelo Banco Central, à 

época dos Acordos de 1988, não foi possível comprovar quais parcelas das dívidas 

contraídas anteriormente e cujas parcelas vencidas desde 1983 e vincendas até 1993 

foram assumidas pelo Banco Central.  

 

É fundamental obter os dados de tais conciliações por várias razões que podem 

configurar a ocorrência de dano ao patrimônio público, especialmente para se 

determinar a transformação de dívidas privadas em dívidas públicas. 

 

Relativamente à assunção de dívidas privadas, o Banco Central prestou
90

 à CPI 

as seguintes informações, com a sugestão de constituição de grupo de trabalho: 

 

“Com referência ao Ofício nº. 162/10-P, informo que as parcelas de 

dívida externa privada que foram transformadas em dívida pública a cargo 

deste BCB são aquelas que permaneceram em depósito sob o Acordo MYDFA 

e foram trocadas por bônus em abril de 1994. Dado o tempo decorrido e 

dificuldades já descritas em notas anteriores, não há como realizar, no curto 

prazo, pesquisa para identificar as milhares de parcelas em suas diferentes 

moedas, que foram convertidas em bônus. Ademais, os dados estão registrados 

em sistemas informatizados que já foram desativados, cuja operação é complexa 

e para a qual esta Autarquia não dispõe de especialistas com os conhecimentos 

necessários. Haveria que se constituir grupo de trabalho para se estudar os 

termos dos contratos e a seguir proceder à pesquisa, tarefa que não é possível 

desenvolver com os atuais recursos da Unidade.”    

 

Dada a relevância do fato de que dívidas privadas foram transformadas em 

dívida a cargo do BCB, e considerando os montantes envolvidos no Acordo MYDFA 

(US$ 61 bilhões) e na troca por bônus em abril de 1994 (quase US$ 50 bilhões), 

constata-se que de fato é necessário constituir o grupo de trabalho sugerido pelo Banco 

Central, especialmente considerando que pode ter havido dano ao patrimônio público, 

cujo ressarcimento precisa ser efetuado ao Brasil. 

 

 

II.9.3 – MANIFESTAÇÕES DA PGFN 

 

Tal como nas Fases I a III, anteriores, a PGFN se manifestou favoravelmente, 

por meio de pareceres datados de 21.09.1988, elaborados pelo Procurador da Fazenda 
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Nacional Luiz Machado Fracarolli, aprovado pelo Procurador-Geral Cid Heráclito de 

Queiroz e pelo Ministro da Fazenda Mailson Ferreira da Nóbrega, do qual constou, 

genericamente, apenas que se tratava de “reescalonamento dos vencimentos do 

principal dos débitos vencidos entre 1987 e 1993, bem como dos depósitos, efetuados 

na sistemática dos contratos de Depósito de Recursos (“Deposit Facility 

Agreements”) assinados em 1983, 1984, 1985 e 1986”, sem o detalhamento da 

natureza e origem de tais dívidas. 

 

Os pareceres mencionaram aspectos da negociação que devem ser ressaltados.  

Do PARECER PGFN/COF/Nº. 736-A/88 depreende-se especialmente os 

seguintes aspectos: 

 Tal como nas negociações anteriores, não foi mencionada a natureza das dívidas 

objeto dos acordos, limitando-se a reportar a acordos anteriores, datados de 1983, 

1984 e 1986, que por sua vez também não haviam identificado a natureza das 

dívidas negociadas nem demonstrado a conciliação dos respectivos vencimentos de 

parcelas em cada um daqueles anos. 

 O MYDFA abrangeu parcelas vencidas desde 1983 até 1993; 

 Introdução da possibilidade de utilização da dívida no processo de privatizações: 

“créditos relativos a tais operações serão permutáveis por títulos representativos 

do capital de empresas sediadas no País”; 

 Possibilidade de redução das taxas de juros por meio de contrato paralelo 

denominado “Contrato de Ajustamento de taxa de Juros” (“Interest Rate 

Adjustment Agreement”). Cabe ressaltar que o referido contrato não foi 

disponibilizado à CPI nem fora mencionado nas negociações seguintes, da dívida 

externa com bancos privados. 
 

 Estendeu a negociação a depósitos provisórios e dívidas sem a garantia da União: 

cobrirá, inclusive, os depósitos abertos pelo Banco Central do Brasil em nome dos 

credores (“Interim Deposits – Depósitos Provisórios”), e se estenderá, com 

relação, a determinadas dívidas compreendidas no Débito Renegociado do Setor 

Público (“Public Sector Affcted Debt”), às dívidas contraídas, originalmente, sem 

a garantia da União; 

 

Do PARECER PGFN/COF/Nº. 736-A/88 depreende-se especialmente os 

seguintes aspectos: 

 Emissão de bônus da dívida externa, “Brazil Investiment Bonds 

Exchange Agreement”, no valor de até US$ 5.000.000.000,00, que 

poderiam ser convertidos em investimentos nacionais – Privatizações 

(Resolução 1.460/87, do BC) – ou em títulos da dívida interna (Decreto-

lei 2.468, de 10.09.88); 

 

Interessante notar que antes da manifestação da PGFN (datada de 21.09.1988) 

foi editado, em 12.09.1988, o Decreto Nº. 96.673, que autorizou o Ministro da 

Fazenda a contratar operação de crédito externo, mediante emissão de Bônus da 

Dívida Externa, no valor de até US$ 5.000.000.000 (cinco bilhões de dólares norte-

americanos), para novação de operações de crédito externo. 



  

Dada a relevância das negociações da Fase IV, que envolveram montante 

superior a US$ 80 bilhões, são transcritos, a seguir, trechos dos pareceres jurídicos da 

PGFN disponibilizados à CPI: 

 

PARECER PGFN/COF/Nº. 736-A/88 

Operação de crédito externo no valor de até US$ 

65.450.000.000,00 (sessenta e cinco bilhões e quatrocentos e cinquenta 

milhões dólares norte-americanos), de principal, a ser celebrada entre o 

Banco Central do Brasil e um consórcio de bancos estrangeiros, 

liderados pelo CITIBANK, N.A., com a garantia da República 

Federativa do Brasil. 

Trata-se o presente processo de uma contratação de crédito 

externo no valor de até US$ 65.450.000.000,00 (sessenta e cinco bilhões 

e quatrocentos e cinquenta milhões dólares norte-americanos), de 

principal, a serem celebradas entre o Banco Central do Brasil e um 

consórcio de bancos estrangeiros liderado pelo CITIBANK, N.A. . As 

operações fazem parte da chamada Fase IV da renegociação de dívida 

externa brasileira, assim entendida: (a) a parte relativa aos depósitos 

dos montantes de principal, devidos aos bancos comerciais por 

mutuários brasileiros, com vencimentos entre 1987 e 1993, bem como 

os depósitos efetuados na sistemática dos Contratos de Depósito de 

Recurso (“Deposit Facility Agreements”), assinados em 1983, 1984, 

1985 e 1986; (b) o aporte de dinheiro novo, pelos bancos credores; (c) o 

lançamento de bônus do Banco Central, a serem, também, adquiridos 

com dinheiro novo; e (d) a abertura de uma linha de crédito comercial, 

igualmente em dinheiro novo. 

 

 Os créditos relativos a tais operações serão permutáveis por 

títulos representativos do capital de empresas sediadas no País ou por, 

entre outras, dívidas de prazo mais curto, ou sujeitas a juros mais 

elevados, ora existentes.  

 

2. Do valor da operação (a) acima estão excluídas as seguintes 

dívidas, não sujeitas a renegociação:  

a) títulos de emissão pública privada;  

b) dívidas contraídas junto a Governos ou Agências 

Governamentais estrangeiras ou por eles garantidas;  

c) dívidas contraídas junto a Organismos Internacionais ou 

Multilaterais ou por eles garantidas;  

d) dívidas do tipo “SWAPS”;  

e) dívidas cujos instrumentos contratuais prevejam renovação 

automática do crédito, dilatação do prazo de pagamento ou 

reestruturação das condições de amortização; 

f) dívidas referentes a arrendamento mercantil com garantias 

reais  consistentes em navios, aeronaves ou plataformas de perfuração 

de petróleo; 

g)dívidas relacionadas com o Programa FINEX; 



h) títulos de emissões privadas, tais como “banker’s 

acceptances”, “commercial papers” ou “ commercial paper back-up 

facilities”; 

i)determinados créditos de agências no exterior de bancos 

brasileiros (“certain External Brazilian Bank Credits”); 

j) dívidas contratadas ou cujos recursos tenham sido 

desembolsados depois de 1º de janeiro de 1983 em dinheiro novo 

voluntário, bem como créditos comercias de prazo médio, exceto as 

dívidas contidas nas chamadas “Fase I, II e III” da renegociação da 

dívida externa brasileira; 

k) “Other Down-Payment Amounts” (Outros Pagamentos 

Parciais de Principal), na forma descrita no Contrato Multi-Anual de 

Depósito de Recursos.  

 

3.  As operações acima referidas deverão concretizar-se através dos 

seguintes contratos:  

i) Contrato de Financiamento Paralelo (“Parallel Financing 

Agreement”), no valor de pelo menos US$ 2.850.000.000,00, cujos 

recursos serão utilizados para o pagamento de débitos contraídos 

através do “Interim Financing Agreement” (Contrato Provisório de 

Financiamento), firmado entre o Banco Central e um consórcio de 

bancos estrangeiros em 15.12.87, aditado em 14 de julho de 1988, bem 

como a dar suporte, em co-participação com o Banco Mundial, a 

operações de crédito, inclusive as já avençadas com esta instituição 

internacional; 

ii) Contrato Multi-anual de Depósito de Recursos (“Multi-Year 

Deposit Facility Agreement”), no valor aproximado de US$ 

61.000.000.000,00 , para possibilitar o reescalonamento da parcelas de 

principal vencidas entre 01.01.87 e 31.12.93, objeto de depósitos do 

Banco Central, bem como dos depósitos efetuados na sistemática dos 

Contratos de Depósitos de Recursos (“Deposit Facility Agreements”), 

firmados em 1983, 1984, 1985 e 1986. Esta operação consiste em, 

basicamente, na abertura de depósitos, pelo Banco Central, em nome e à 

ordem dos bancos credores, de valores equivalentes a cada débito 

renegociado, na moeda determinada pelo credor; 

iii) Contrato de Subscrição de Bônus em Dinheiro Novo (“New 

Money Bond Subscription Agreement”), no valor de até US$ 

1.000.000.000,00; 

iv) Contrato de Depósito de Dinheiro Novo para Financiamento 

do Comércio (“New Money Trade Deposit Facility”), no valor de até 

US$ 600.000.000,00, para dar suporte a operações de importação e 

exportação, com prazos superiores a um ano.  

 

4.  (...) Releva notar que o Contrato de Subscrição de Bônus em 

Dinheiro Novo inclui dois contratos paralelos: (a) o anexo Contrato de 

Depósito de Bônus (“Deposit Agreement”), a ser firmado com United 

States Trust Company of  New York, na mesma data  da assinatura 

daquele Contrato, autorizando esta empresa a efetuar a guarda dos 

títulos a serem emitidos, entregá-los aos subscritores, dentro dos prazos 

assinalados contratualmente, emitir os respectivos recibos e instruir o 

agente pagador dos bônus a efetuar pagamentos, nas datas avençadas, e 



(b) um contrato com o agente para conversões, pagamentos e 

certificações (“Conversion and Paying Agency Agreement”), a ser 

firmado com o Morgan Guaranty Trust Company of New York, para o 

fim de permitir que este Banco, mediante autorização do emissor, efetue 

pagamentos, certifique os bônus e os torne conversíveis, na forma 

contemplada pelo Contrato de Subscrição de Bônus em Dinheiro 

Novo.(...)  

 

5. Importante acentuar que o Contrato Multi-anual de Depósito de 

Recursos (“Multi-Year Deposit Facility Agreement”) contempla a 

redução dos custos da dívida já contratada, assim entendidos a taxa 

básica de juros, mais “spread” (sobretaxa), para todo setor público. Os 

níveis atuais do “spread” médio, de 1,66% a.a sobre a LIBOR de 6 (seis) 

meses, ou taxa doméstica de cada mercado, comparável com a LIBOR, 

serão reduzidos para 13/16 de 1% ao ano, ou 0,8125% ao ano. Segundo 

informa o Banco Central, tal redução importará em uma economia de 

divisas da ordem de US$ 102.000.000,00, em 1988; US$ 

1.584.000.000,00, para o período até 1993, e em US$ 3.285.000.000,00, 

para o prazo total de vigência do Contrato (até 2.007). 

 

6. Outrossim, cabe seja acentuada que o Banco Central do Brasil é 

uma autarquia federal, de direito público interno, capaz, portanto, de ser 

titular de direitos e obrigações e foi devidamente autorizada pelos 

órgãos de sua administração, para contratar as operações em causa (fls. 

09) 

  

7. No que se refere ao “Multi-Year Deposit Facility Agreement”, a 

garantia da República Federativa do Brasil cobrirá, inclusive, os 

depósitos abertos pelo Banco Central do Brasil em nome dos credores 

(“Interim Deposits – Depósitos Provisórios”), e se estenderá, com 

relação, a determinadas dívidas compreendidas no Débito Renegociado 

do Setor Público (“Public Sector Affcted Debt”), às dívidas contraídas, 

originalmente, sem a garantia da União. 
  

8. Igualmente merece realce o fato de que a redução de sobre-taxa 

incidente sobre os juros avençados, mencionada no item 5 supra, será 

objeto de um instrumento, anexo ao Contrato Multi-Anual de Depósito 

de Recurso, denominado “Contrato de Ajustamento de taxa de Juros” 

(“Interest Rate Adjustment Agreement”) no qual se descreve dita 

redução, bem como será a mesma operacionalizada. 

 

9. A hipótese das garantias de que trata este processo se adequa às 

normas do Decreto-lei nº 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, tal como se 

acha em vigor, que autoriza o Poder Executivo a dar garantia do 

Tesouro Nacional a créditos obtidos no exterior, nos casos que se 

enumera. 

 

 

10.  A seu turno, a Secretaria de Planejamento e Coordenação da 

Presidência da República (SEPLAN) reconheceu a prioridade, para o 

desenvolvimento nacional, das contratações objeto deste parecer e as 



autorizou consoante ao Aviso nº 576, de 20 de setembro de 1988, bem 

como reconheceu a capacidade de pagamentos do Banco Central, nos 

termos do artigo 4º do Decreto-lei nº 1.312/74, e do Decreto nº 96.555, 

de 23.08.88.  

 

11. A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por outro lado, 

manifestou-se de acordo com a concessão da garantia do Tesouro 

Nacional as operações, no uso da competência que lhe atribuiu o 

Decreto nº 92.452, de 10.03.86, conforme se vê de seu Parecer nº 

STN/SECOF/DICEX 217, de 21.09.88. 

 

12. O Banco Central por sua vez, informou, através do telex PT 

9078, de 21.09.88, estar o montante de US$ 5.200.000.000,00, relativo 

aos empréstimos em dinheiro novo a serem efetuados ao País na atual 

fase da renegociação da dívida externa, contido nos limites do art. 8º do 

Decreto-lei nº 1.312/74. 

 

13. As minutas dos instrumentos contratuais datadas de 18.09.88, 

anexas ao processo, foram negociadas ao longo de quase um ano, pela 

delegação brasileira, composta de servidores do Banco Central do 

Brasil, da Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN), deste 

Ministério, e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, junto ao 

Comitê Representativo dos Bancos Credores. As cláusulas e condições 

contratuais, tal como negociadas, são aceitáveis e estão de acordo com o 

Decreto-lei nº1. 312/74, já que são usuais nas operações com 

organismos financeiros internacionais e prevêem o compromisso arbitral 

para a solução de eventuais dúvidas e controvérsias entre União e os 

bancos prestadores. 

 À consideração do Senhor Procurador-Geral da Fazenda 

Nacional. 

 

O Parecer seguinte, da PGFN, examinou a legalidade da emissão de bônus do 

Tesouro Nacional (“Brazil Investiment Bonds Exchange Agreement”), no valor de 

até US$ 5.000.000.000,00. 

 

A CPI examinou a cópia
91

 disponibilizada à CPI, tendo verificado uma série de 

indícios de irregularidades, tais como: 

 Os bônus foram emitidos com restrições: não poderiam ser negociados 

em bolsas de valores nos Estados Unidos, nem anunciados ou ofertados 

publicamente naquele país, e não teriam o devido registro na SEC
92

, 

embora a lei de regência do contrato fossem as leis de Nova Iorque; 
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 Cópia em inglês e sem assinaturas, pois Banco Central e Ministério da Fazenda não atenderam aos 

pedidos para envio da cópia devidamente assinada à CPI da Dívida Pública.  
92

 Securities and Exchange Comission dos Estados Unidos da América – Criada após a Crise de 1929, da 

Bolsa de Valores NY, para garantir o controle dos papéis circulantes no mercado internacional de títulos. 

Segundo a Lei de Valores de 1933, todos os títulos ofertados ao público deveriam ser registrados na SEC. 



 Os bônus seriam passíveis de “conversão” em títulos da dívida interna, 

conforme “Form of Conversion Notice”
93

; 

 Não há, no contrato, discriminação da dívida antiga que seria trocada 

pelos referidos bônus, sendo que consta do mesmo um anexo
94

 que seria 

preenchido por cada detentor de alguma parcela da dívida externa 

brasileira, mencionando o número do Certificado de Registro ou número 

da conta prevista no MYDFA. A CPI solicitou cópia dos referidos 

documentos, tendo o Banco Central respondido
95

 ser impossível localizar 

tais documentos. 

 Consta do livro publicado por autoridades do BC que “o contrato 

consistia na troca de obrigações de médio e longo prazos devidas pelo 

setor público – incluindo o Banco Central – e bancos privados no 

exterior”
96

. Considerando que dívidas privadas haviam sido assumidas 

pelo Banco Central nas negociações realizadas em 1983, 1984 e 1986, é 

fundamental ter acesso ao detalhamento das dívidas “do Banco Central” 

que foram trocadas por bônus da República do Brasil. 

 De acordo com a cópia disponibilizada à CPI, o Agente Morgan 

Guaranty Trust Company of NY, estabelecido em Bruxelas, operando 

por Euroclear e Cedel, embora a lei regente do acordo fosse a lei de Nova 

Iorque.  

 

Esses são apenas alguns dos aspectos relevantes dessa negociação, que 

demonstram a necessidade de aprofundamento das investigações, face aos indícios de 

danos ao patrimônio público. 

 

Como antes mencionado, é relevante transcrever o conteúdo do parecer da 

PGFN: 

 

 

PARECER PGFN/COF/Nº. 735-A/88 

Operação de crédito externo, no valor de até US$ 

5.750.000.000,00, entre a República Federativa do Brasil e o consórcio 

de bancos estrangeiros tendo por agente Citibank, N.A. 

Exame prévio sob o aspecto da legalidade. 
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 Decreto-lei nº. 2468, de 10/09/88, assinado pelo presidente José Sarney e pelo ministro da Fazenda 

Mailson da Nóbrega, autorizou a emissão de OTN para troca voluntária por Bônus da Dívida Externa 

Brasileira, isentando de imposto de renda os juros produzidos pelas Obrigações emitidas na forma do 

referido decreto-lei. O Decreto nº. 96.673, de 12.09.88, assinado pelo presidente José Sarney e pelo 

ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega, autorizou a emissão de “Bônus da Dívida Externa” no valor de 

até US$ 5.000.000.000,00 para novação de operações de crédito externo.   
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 “Attachment A to Schedule 1”, anexo ao contrato do BIB –Brazil Investment Bond e previsto na seção 

3.02 do referido contrato. 
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 Ofício 125/2010 – BCB/Secre de 23/02/2010, e Nota Derin/Gabin 2010/016. 
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 CERQUEIRA, CERES AYRES – Dívida Externa Brasileira: Processo Negocial 1983-1996. Banco 

Central do Brasil, 1977, página 59. 



I 

Trata o presente processo de contratações de crédito externo, no 

valor de US$ 5.750.000.000,00 (cinco bilhões e setecentos e cinquenta 

milhões de dólares-americanos), de principal, a serem celebrados entre 

a República Federativa do Brasil e um consórcio de bancos estrangeiros 

tendo por agente o Citibank, N.A., de Nova Iorque. As operações fazem 

parte da chamada Fase IV da renegociação de dívida externa brasileira, 

que compreende: (i) operações entre o Banco Central do Brasil, 

garantido pelo Tesouro Nacional, e consórcios de bancos estrangeiros, 

para permitir o reescalonamento dos vencimentos do principal dos 

débitos vencidos entre 1987 e 1993, bem como dos depósitos, efetuados 

na sistemática dos contratos de Depósito de Recursos (“Deposit Facility 

Agreements”) assinados em 1983, 1984, 1985 e 1986; o aporte de 

importâncias de dinheiro novo; o lançamento de bônus, para 

investimento dos bancos interessados, ou para permuta por títulos 

representativos do capital de empresas sediadas no País ou para 

permuta, entre outras, por dívidas de prazo menor, ou sujeitas a juros 

mais elevados do que as ora existentes. Além disso, as operações incluem 

a manutenção das linhas de financiamento comercial, a abertura de 

novas linhas com tal finalidade, bem como a manutenção das linhas 

interbancárias, isto é, depósitos por bancos credores junto às agências 

no exterior de bancos brasileiros; e (ii) operações entre a própria 

República e consórcios bancários, tendo por objetivo contratos de co-

financiamento, com bancos privados e o Banco Mundial, para aporte de 

recursos a diversos setores considerados prioritários para o 

desenvolvimento nacional, máxime o de geração e distribuição de 

energia elétrica, e para propiciar o lançamento de bônus pelo próprio 

Tesouro Nacional, adquiríveis mediante conversão de créditos 

atualmente existentes, objeto de depósito junto ao Banco Central, pelos 

bancos estrangeiros deles titulares, e de créditos relativos a dívidas 

ainda não vencidas do setor público brasileiro.  

2.  Os contratos de interesse direto da União, no bojo da Fase IV 

renegociação da dívida externa, no valor total acima referido, 

descrevem-se, sucintamente, como segue: 

MUTÚARIO: República Federativa do Brasil; 

INTERESSADO: Ministério da Fazenda; 

NATUREZA DAS OPERAÇÕES: Empréstimos externos, sendo 

(a) um sob a forma de co-financiamento, com o Banco Internacional 

para a Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), no valor de 

até US$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de dólares 

norte-americanos); e (b) um segundo contrato sob a forma de emissão de 

bônus de investimento do Tesouro Nacional (“Brazil Investiment 

Bonds Exchange Agreement”), no valor de até US$ 5.000.000.000,00 

(cinco bilhões de dólares norte-americanos). 

MUTUANTE: Nos contratos de Co-Financiamento, consórcios 

bancários liderados pelo CITIBANK, N.A; no lançamento de bônus, 

titulares de créditos em moeda estrangeira, referentes tanto a depósitos 

efetuados junto ao Banco Central por bancos estrangeiros, quanto a 

dívidas ainda não vencidas do setor público. 



MOEDA: Para o contrato de co-financiamento, dólar norte-

americano ou as moedas dos países onde os bancos prestadores têm suas 

matrizes e, para a emissão de bônus, apenas o dólar norte-americano. 

FINALIDADE:  

(a) No caso dos Co-Financiamentos, aportar recursos para o 

desenvolvimento dos setores elétricos e outros, considerados prioritários 

pela Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da 

República e inclusive os já objeto de contratações com o Banco Mundial; 

(b) No caso do Bônus de Investimento do Tesouro Nacional 

(“Brazil Investimet Bonds”) permitir a prorrogação dos termos de 

vencimento de dívidas já de responsabilidade do Setor Público, através 

de incentivos aos credores para conversão de tais bônus em Obrigações 

do Tesouro Nacional não sujeitas a taxação, objeto do Decreto-lei nº 

2.468, de 01.09.88; ou em investimentos no País, dentro da sistemática 

da Resolução 1460/87 (sic), do Conselho Monetário Nacional, 
relativamente à permuta por débitos já contraídos, de prazo mais curto 

ou em créditos à exportação, na hipótese de tal programa vir a ser 

implementado.  

 

3. As condições financeiras básicas das operações são as seguintes: (…) 

Amortização (...) Juros (...) 

 

4.  Importante assinalar que o Contrato de Permuta de Bônus de 

Investimento do Tesouro Nacional inclui dois contratos paralelos: (a) o 

a ele anexo Contato de Depósito de Bônus (“Deposit Agreement”), a ser 

firmado com United States Trust Company of New York, na mesma data 

da assinatura daquele Contrato, autorizando esta empresa a efetuar a 

guarda dos títulos a serem emitidos, entregá-los aos subscritos, dentro 

dos prazos assinalados contratualmente, emitir os respectivos recibos e 

instruir o agente pagador dos bônus a efetuar pagamentos, nas datas 

avençadas e (b) um contrato com o agente para conversões 

(“Conversion and Paying Agent Agreement”) a ser firmado com Morgan 

Guaranty Trust Company of New York, para o fim de permitir que este 

Banco, mediante a autorização do emissor, efetue pagamentos, certifique 

os bônus e os torne conversíveis, na forma contemplada pelo Contrato de 

Permuta de bônus de Investimento do Tesouro Nacional. 

 

5.  O Banco Central, por sua vez, informou, através do telex PT 

9078, de 21.09.88, estar o montante de US$ 5.200.000.000,00, relativo 

aos empréstimos em dinheiro novo serem efetuados ao País, na atual 

fase de renegociação da dívida externa, contido nos limites do art. 8º do 

Decreto-lei nº1. 312/74.  

 

6.  As hipóteses das contrações de que trata este processo se 

adequam às normas do Decreto-lei nº 1.312/74, tal como se acha em 

vigor, que autoriza o Poder Executivo a contrair créditos no exterior, 



para reescalonamento dos vencimentos da dívida externa e para a 

formação de reservas em moedas fortes.  

 

III 

7.  As formalidades prévias às operações e à assinatura dos 

respectivos instrumentos contratuais, prescritas no Decreto-lei nº 

1.312/74, como se acha em vigor, e dos demais dispositivos legais e 

regulamentares, foram integralmente obedecidas, a saber:  

 

a) Declaração de Prioridade das operações, expedidas pela 

Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Presidência da 

República (SEPLAN), através do Aviso nº 578, datado de 20 de setembro 

de 1988, que autoriza a contratação dos créditos externos mencionados, 

na forma do artigo 4º do Decreto-lei nº 1.558/77, combinado com o 

artigo 4º, do Decreto nº 96.555, de 23.08.88; 

b) Parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

que se manifestou de acordo com as contratações acima descritas, no 

uso da competência que lhe atribui o Decreto de nº 92.452, datado de 10 

de março de 1986 (Parecer de nº STN/SECOF/DICEX 217, datado de 

21 de setembro de 1988). 

8.  As minutas dos instrumentos contratuais datadas de 18 de 

setembro de 1988, anexas ao processo, foram negociadas ao longo de 

quase um ano, pela delegação brasileira, composta de servidores do 

Banco Central do Brasil, da Secretaria de Assuntos Internacionais 

(SAIN), deste Ministério, e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

junto ao Comitê Representativo dos Bancos Credores. As cláusulas e 

condições delas constantes, tal como negociadas, são aceitáveis e estão 

de acordo com o disposto no Decreto-lei nº 1.312/74, já que são usuais 

nas operações com organismos financeiros internacionais, e prevêem o 

compromisso arbitral, para solução de eventuais dívidas e controvérsias 

entre a União e os bancos prestadores.  

 

IV 

9.  Assim sendo, e com fundamento no Decreto-lei nº 1.312/74, e 

alterações posteriores, poderá o Exmº Sr. Ministro da fazenda aprovar 

as operações e autorizar sua contratação, observadas as condições 

legais e regulamentares pertinentes e as formalidades de praxe. 

 

 


