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IV.6.4 - Semelhança entre os juros esperados pelo mercado e os definidos pelo 

Banco Central 

  

Outro questionamento que se pode fazer ao Regime de Metas de Inflação é a 

recorrente semelhança entre os juros esperados pelos atores de mercado que são ouvidos 

pelo Banco Central e as taxas de juros definidas pelo Copom.  

 

Reproduzimos a seguir trechos da fala do economista Dércio Garcia Munhoz, 

professor da Universidade de Brasília, em depoimento à CPI dia 25 de novembro de 

2009, que traz sua análise sobre o processo de definição das taxas de juros: 

 

“Agora, sobre questão dos juros, que é outra coisa que o Deputado tratou. 

Pergunta-se: os juros podem cair? Eu digo: olha, é difícil. Quando eu começo 

com a SELIC em 9% e coloco títulos no curto prazo, títulos de prazo curto, e 

os coloco pagando 12%, 13% e 14%, como é que vou conseguir uma redução 

na taxa de juros lá na ponta, lá na frente? É muito difícil assim. Então, a 

questão dos juros está no ambiente, que é toda uma farsa. Começa pela 

autonomia do Banco Central, depois passa por um negócio que eles criaram, o 

tal do COPOM, que é um clube. O COPOM se reúne depois que os bancos 

falam como é que está a situação. O que eles estão pensando aí? O Banco 

Central então pega: “Ah! o mercado está pensando isso aí.” E, a partir daí, 

ele se reúne e estabelece ao COPOM que ele faça assim. Perguntam: vocês 

estão trabalhando com juros? Eu digo: Não. Nós estamos apenas sinalizando. 

O COPOM diz que a taxa vai ser 9%. Chega a noite, nas operações 

interbancárias para se fechar posição, os bancos falam assim: “Eu empresto 

para você, mas você me dá os títulos por 24 horas. Qual a rentabilidade?” Aí 

ouvem que o COPOM sugeriu 9%. “Então, muito bem. Vamos fazer a 8,98%”. 

E fazem as operações a 8,98%. No outro dia, à tarde, o Banco Central e o 

COPOM falam assim: “O mercado está atuando com 8,98%; então nós vamos 

remunerar os títulos públicos por 8,98%”. 

 

“Mas isso é uma farsa! É uma coisa! Repugna — entendem? — um negócio 

desses aí. Vejam bem. De manhã eu digo que subiu a taxa; à noite, os bancos 

trocam posição e sempre pegam uma taxa um pouco abaixo. Depois vem o 

Banco Central, mais tarde, e fala assim: “Se eles estão operando ali, que é na 

taxa sugerida de manhã, eu remunero os títulos públicos também naquela 

taxa”. Essa é a SELIC; é uma taxa tabelada, com todo o jeitão de que o 

mercado está mesmo formando taxas.” 

 

“Pior! Se eles fizessem essas brincadeiras, tudo bem. Agora, você pegar um 

estoque de dívida que você tem... Por exemplo, no total de títulos públicos, 
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você tem quase quarenta e tantos por cento — não no mercado total, mas em 

SELIC. No mercado tem menos, mas, no total, remunera assim. E passa a 

remunerar tudo com base naquilo. Acaba tendo-se taxas prefixadas para 

atrair... Então isso é um absurdo! É de uma rigidez!  

 

Então, a pergunta do Deputado é seguinte: “Posso reduzir juros?” Eu 

digo: é muito difícil, a partir disso aí. 

 

(...) 

 

Uma entidade governamental não pode ser administrada a partir de uma 

indicação do mercado. As regras têm que dizer que certos cargos não se 

podem ter, trazer de fora, assim, as pessoas. O problema, hoje menos, é que o 

comando está assim. Mas o mercado é quem faz, quem influencia, quem toma 

decisões. É o mercado que fala se gosta ou não gosta. Eu acho que a questão 

institucional é isto: tem que ser profissionalizada. O Banco Central é um 

instrumento auxiliar da Administração. Essa é uma das questões que colocam. 

A segunda é sobre o COPOM. O COPOM dá um poder de ditadura ao Banco 

Central. E por quê? Quem deu esses poderes a ele a partir dali? Por que a 

taxa tem de ser de tanto e tudo mais? Esse é o problema. Posso ter piso 

salarial? Não pode. O piso salarial é um absurdo, não pode. Mas há tabela de 

juros. Por que não posso defender para salários, se eu defendo para os juros? 

Então existem umas questões institucionais assim. (...) Claro, quando o Banco 

Central com a política monetária, com a política cambial e com a política do 

capital estrangeiro determina e dá os parâmetros, a Fazenda tem de se 

adaptar. A Fazenda é a coadjuvante, e isso está invertido. Política fiscal, 

como? Política fiscal só depois que o Banco Central fizer algo e isso ter efeito. 

Quem sabe o custo dos encargos? Quem sabe quanto vai se perder com essas 

operações compromissadas? Só Deus. 

 

Então, tudo mais fica subordinado a essa questão. O que significa ser esse 

um problema de transparência e independência. E há ainda o problema de se 

ter dado ao Banco Central o comando das políticas macroeconômicas. O 

Banco toma certas decisões e amarra a política macroeconômica. Como 

posso ter a política macroeconômica ditada por uma instituição que tem, por 

formação inclusive, estrutura para tratar só do financeiro? E tratar do 

financeiro não pode vir à frente da política, não pode se colocar assim.” 
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São graves as colocações do renomado economista Dércio Garcia Munhoz. Diante 

disso, as investigações devem ser aprofundadas a partir de suas sugestões, inclusive 

com encaminhamento dessas questões ao Ministério Público, pois podem configurar 

conflito de interesses entre o mercado financeiro e o Banco Central. 

 

IV.6.5 - O inexplicável elevado patamar das taxas de juros brasileiras e o processo 

de decisão do COPOM: 

 

Tomando outro dado relevante, o Gráfico 20 compara a Taxa Selic brasileira com 

duas taxas internacionais (Libor e Prime), desde 1994 a 2009. Verifica-se que as taxas 

brasileiras sempre estiveram muito acima das demais. No período atual, há uma grande 

diferença, resultante da redução dos juros nos países centrais, como medida anti-crise. 

 

 

Gráfico 20 - Taxas de Juros – Comparativo Internacional 

 
Fonte: Banco Central (Selic) e Ipeadata (Libor e Prime) 

 

 

O Requerimento de Informações nº 42/2009 solicitou ao Banco Central 

“detalhamento da gama ampla de variáveis, analisadas pelos economistas do BC, que 

são servidores da instituição, para a tomada de decisões de política monetária, com a 

fundamentação técnica para o estabelecimento das taxas de juros, tais como fórmulas 

ou demais dados objetivos”.  
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Em sua resposta1, o Banco Central encaminhou à CPI texto que não informa 

objetivamente como se chegou às taxas definidas, deixando também de informar 

eventual fórmula utilizada para a definição das taxas.  

 

Informou inicialmente o Banco Central à CPI
2
 que o COPOM se reúne por dois dias, 

sendo que “o segundo dia de reunião inicia-se com a apresentação feita pelo chefe do 

Depep, com a análise das projeções atualizadas para a inflação, baseadas em 

diferentes hipóteses para as principais variáveis econômicas. Após essa análise, os 

membros do Copom avaliam a estratégia de política monetária e decidem, por votação, 

o patamar da taxa básica de juros bem como as principais mensagens e o tom geral da 

comunicação da decisão (comunicado e nota).” 

 

Essa informação sugeria que tais taxas acabam por ser definidas de acordo com 

critérios não matemáticos, dependendo, portanto, de opinião pessoal dos integrantes do 

COPOM.  

 

A CPI reiterou novamente o pedido de informações ao Banco Central
3
, solicitando 

informar objetivamente acerca da utilização de “fórmulas ou demais dados objetivos 

utilizados para o estabelecimento das taxas de juros”. 

 

Em resposta, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Sr. Mário Magalhães 

Carvalho Mesquita, informou à CPI
4
 que “as decisões do Copom são tomadas depois de 

apresentações técnicas de diferentes departamentos desta Autarquia e de exaustiva 

discussão sobre as condições macroeconômicas correntes e futuras, baseando-se em 

uma ampla gama de variáveis, as quais fazem parte de documentos anexados àqueles 

ofícios. As decisões não decorrem da aplicação de uma fórmula que definiria qual 

deveria ser a decisão do Comitê sobre a meta da taxa Selic.”  (grifo nosso) 

 

Constata-se que o Banco Central confirmou que a decisão sobre a taxa de Selic 

decorre de critérios não matemáticos, ou seja, depende da interpretação de cada membro 

do Copom acerca das condições macroeconômicas expostas. 

 

                                                           
1
 Ofício 895/2009-BCB/Diret, de 3/11/2009, encaminhado pelo Ofício 896/2009-BCB/Secre, de 

3/11/2009 

2
 Ofício 784/2009-BCB-Secre, de 25.09.2009, e Nota Técnica Depep-2009/228 

3
 Ofício 114/09-P, de 19.11.2009 

4
 Ofício 1007/2009-BCB-Secre, de 09.12.2009 e Ofício 999/2009-BCB-Diret 
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É relevante citar também a informação prestada pelo Banco Central à CPI
5
 a respeito 

da não publicação dos votos de seus membros, o que pode ensejar o descumprimento do 

princípio da transparência das decisões do setor público: 

 

“As decisões do Copom são tomadas depois de realizadas apresentações 

por parte de diferentes departamentos desta Instituição e exaustivas 

ponderações entre seus membros. Nesse contexto, embora os membros do 

Copom possam inicialmente ter interpretações diferentes dos cenários e/ou 

estratégias diversas, o Comitê atua de forma colegiada e a decisão relevante 

para a condução da política monetária é a decisão resultante da reunião. 

Assim sendo, este Banco Central não mantém registros sobre o voto de cada 

integrante do Copom. A posição relevante, divulgada à sociedade, representa 

a visão do Comitê, não sendo atribuída individualmente a qualquer de seus 

integrantes. Cumpre salientar que não há, no regulamento das reuniões do 

Copom, preceito que imponha o registro dos votos de cada integrante do 

colegiado.” 

 

Esse é um importante aspecto a ser discutido pelos parlamentares integrantes da CPI. 

 

IV.6.6 - Captação das expectativas de mercado   

 

Cabe citar também um trecho de outra resposta enviada à CPI
6
: 

 

Segundo, dada a defasagem entre mudanças nas taxas de juros e variações 

na inflação, para mitigar o ciclo econômico e aumentar o bem estar social o 

banco central precisa se antecipar a movimentos esperados na taxa de 

inflação. Ou seja, se o banco central conseguir prever aumentos da taxa de 

inflação com a necessária antecedência e precisão, ele poderá tomar as 

medidas cabíveis, seja para minimizar ou evitar a perda de poder aquisitivo 

da moeda. 

 

 

A questão que se coloca então é como o Banco Central capta tais expectativas de 

inflação.  

 

Nesse sentido, a CPI aprovou o Requerimento de Informações nº 49/2009, que 

solicitou ao Banco Central a “Relação completa das reuniões realizadas entre a 

                                                           
5
 Ofício 980.5/2009-BCB/Secre, de 27.11.2009, e Ofícios 969.1 e 969.2/2009-BCB/Diret, de 25.11.2009. 

6
 Ofício 895/2009-BCB/Diret, de 3/11/2009, encaminhado pelo Ofício 896/2009-BCB/Secre, de 

3/11/2009 
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Diretoria do Banco Central com analistas de mercado, desde 1994, com a respectiva 

data, nomes dos participantes, finalidade das reuniões e resultados obtidos com as 

mesmas”. 

 

Em resposta, o Banco Central encaminhou Ofício7 informando: 

 

“As reuniões do Banco Central com analistas independentes visam coletar 

informações e análises, de forma complementar às já disponíveis e utilizadas 

pela instituição e pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na elaboração 

do Relatório de Inflação.” 

 

Cabe ressaltar que, segundo o Art. 5º do Decreto 3.088/1999, “O Banco Central do 

Brasil divulgará, até o último dia de cada trimestre civil, Relatório de Inflação 

abordando o desempenho do regime de "metas para a inflação", os resultados das 

decisões passadas de política monetária e a avaliação prospectiva da inflação.” 

 

Portanto, verifica-se, a partir das informações prestadas, que para a “avaliação 

prospectiva da inflação” (ou seja, a expectativa de inflação), são realizadas as reuniões 

entre as autoridades que definirão as taxas de juros com “analistas independentes”. 

 

O Ofício supracitado informou os nomes dos convidados às reuniões ocorridas desde 

2000. Dada a grande quantidade de reuniões e de participantes, somente foi possível 

analisar, até o momento, os convidados à última reunião, ocorrida em setembro de 2009.  

 

A Tabela 8 lista os nomes dos convidados e o seu respectivo cargo, que foi obtido a 

partir de pesquisas em páginas web na internet. O ideal neste caso seria a obtenção, 

junto ao Banco Central, da informação exata sobre tal cargo. Porém, dada a escassez de 

tempo para se aprovar e ver atendido tal requerimento de informações, utilizou-se a 

pesquisa em páginas disponíveis na internet. 

 

Tabela 8 - Convidados à reunião de setembro de 2009 

Nome do convidado Cargo 

Cristiano Oliveira Economista-chefe do banco Schahin 

Diego Donadio Analista senior para América Latina no BNP Paribas 

Fábio Hashizume Economista-chefe do JP Morgan – Brasil 

Fernando Fix Economista-chefe da Votorantim Asset Management 

Ivan Dumont Silva Diretor tesoureiro do Banco Alfa 

Leonardo Sapienza Economista-chefe do Banco Votorantim 

Marcelo Carvalho Economista-chefe do Morgan Stanley do Brasil 

                                                           
7
 Ofício 969.1/2009-BCB/Diret, de 25/11/2009, encaminhado por meio do Ofício 980.5/2009-BCB/Secre, 

de 27/11/2009. 
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Nome do convidado Cargo 

Mauricio Molan Economista sênior do Banco Santander 

Nilson Teixeira Economista-chefe para Brasil do Credit Suisse First Boston 

Octávio de Barros Economista-chefe do Bradesco 

Pedro Jobim Ferreira Banco Itaú BBA 

Rubens Sardenberg 
Economista-chefe da Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) 

Alessandro Del Drago Banco ABN AMRO Real  

Alexandre de Ázara Economista-chefe do Itaú BBA 

Fernanda Batolla Credit Suisse Hedging-Griffo 

Flavio Serrano Economista-sênior do Banco BES Investimento 

José Luciano da Silva Costa Itaú Unibanco Asset Management 

Marcelo Salomon 
Economista-chefe e diretor de pesquisas macroeconômicas 
do Unibanco 

Marco Maciel Economista-chefe - Banco Pine 

Maristela Ansanelli Economista do Banco Fibra 

Ricardo Denadai Economista sênior do Santander Asset Management 

Virgílio Castro Cunha Jr Economista do BofA Merrill Lynch Global Research 

Zeina Abdel Latif Economista-chefe do Banco ABN AMRO Real S/A 

Ana Cristina Gonçalves da Costa Economista chefe da Bradesco Asset Management (Bram)  

Dalton Gardimam Economista-chefe da Bradesco Corretora 

Eduardo Yuki Economista-chefe do BNP Paribas Asset Management 

Gina Bacelli Banco Itaú 

José Francisco de Lima Gonçalves Economista-chefe do Banco Fator 

Luis Otávio Souza Leal Economista-chefe do Banco ABC Brasil 

Luiz Alberto Rabi Jr Gerente de indicadores de mercado da Serasa Experian 

Robério Neves Pelinca da Costa Economista-chefe do Santander Banespa 

Roberto Padovani Estrategista sênior do banco WestLB do Brasil 

Silvio Campos Neto Economista-chefe do Banco Schahin 

Marcelo Kfoury Muinhos Economista Chefe do Citibank 

Tomás Brisola Economista-Chefe do Banco BBM 

Uilson Melo Araujo Economista-chefe do Banco do Brasil 

Yann Grandjean Banco Icatu 

Ariane Di Iorio Bradesco BBI 

Marcos Vivacqua Analista do Opportunity 

Ricardo Hingel Diretor financeiro do Banrisul 

Antonio Madeira MCM Consultores 

Braulio Borges LCA Consultoria 

Juan Jensen Sócio da consultoria Tendências 

Sérgio Rodrigo Vale Economista da Consultoria MB Associados, MB, Brasil 

Stefanie Birman Economista da Rosenberg Associados 

Mônica de Bolle Galanto Consultoria 
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Nome do convidado Cargo 

Paulo Medas Representante do FMI no Brasil 

Adauto Lima Legg Mason - Gestora de fundos norte-americana  

Fernando Monteiro Economista-chefe da corretora Convenção 

Luiz Fernando Lopes Pátria Investimentos 

Mariam Dayoub Estrategista- chefe da Arsenal Investimentos 

Paulo Pereira Miguel Economista da Quest Investimentos 

Alexandre Soriano de Alencar Kondor Invest 

Cassiana Fernandez Economista da Mauá Investimentos 

Fausto José Araújo Vieira Rio Bravo Investimentos S.A 

Mateus Cavallari Economista chefe do Claritas (gestão de investimentos) 

Newton Rosa Economista-chefe da Sul América Investimento 

Pedro Paulo Silveira Economista-chefe da Gradual Corretora 

Arthur Carvalho Filho Economista-chefe da corretora Ativa 

Elson Aguiar Teles Economista-chefe da corretora Concórdia 

Felipe Monteiro de Salles Ciano Investimentos 

José Marcio Camargo Opus Gestão de Recursos 

Marcelo Castello Branco Economista-chefe da BR Investimentos 

Solange Srour Chachamovitz Economista-chefe da Mellon Global Investments 

Tamara Wajnberg Paineiras Investimentos 

Alexandre Maia Economista-chefe da Gap Asset Management 

Alexandre Povoa Modal Asset Management 

Andrei Dudus Spacov Economista da Gávea Investimentos 

Carlos Thadeu de Freitas Gomes 
Filho Economista-chefe da SLW Asset Management 

Eduardo Baczynski Economista da Platina Investimentos 

Fernando Rocha JGP Gestão de Recursos 

Gabriel Goulart Ferreira Mercatto Investimentos 

Paulo Val Nobel Asset Management  

Thomas Wu Ventura Gestão de Recursos 

Luis Afonso Lima Economista-chefe do grupo Telefônica no Brasil. 

Patrick Aguiar Carvalho Chefe de estudos econômicos da Firjan 

João Carlos Gomes 
Coordenador do Núcleo Econômico da Federação do 
Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio) 

Ernani Teixeira Torres Filho Superintendente da área de pesquisa do BNDES 

José Carlos de Faria Jr Não identificado 

Tatiana Gomes Não identificado 

Debora Nogueira Não identificado 

Eduardo José Ferreira Jarra Não identificado 

Heloise Vieira Não identificado 

Marcelo Gonçalves da Silva Fonseca Não identificado 

Thiago Carlos Não identificado 
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Nome do convidado Cargo 

Thais Marzola Zara Não identificado 

Monica Ferreira Oliveira Não identificado 

Antônio Vianna Não identificado 

Claudio Ferraz Não identificado 

Elisa Silva Não identificado 

Manuel Jeremias Caldas Não identificado 

Marcelo Gusmão Arnosti Não identificado 
Fonte: Ofício 969.1/2009-BCB/Diret, de 25/11/2009 (nomes dos convidados) e pesquisas na internet 

(cargos). Nota: pelo fato da pesquisa dos cargos ter se dado na internet, em alguns casos o cargo apontado 

pode ser anterior ao cargo que a pessoa exercia no momento da reunião, o que não invalida a pesquisa, 

dado que mostra a orientação de visão econômica dos participantes. 

 

Dentre os 92 convidados, foi possível identificar os cargos de 78 deles. Dentre estes, 

constatou-se que 40 são representantes de bancos, 27 são representantes de gestores de 

fundos de investimentos (“Gestão de Ativos”), 6 são consultores, somente 3 são do setor 

produtivo, e 1 do setor do público. Observou-se, também, a presença do representante 

do FMI no Brasil. 

 

O gráfico a seguir mostra a distribuição dos diferentes segmentos nesta reunião, 

demonstrando a supremacia da participação de agentes do setor financeiro: 
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Gráfico 21 - Convidados à 36ª Reunião do Banco Central com analistas 

independentes 

 
Fonte: Ofício 969.1/2009-BCB/Diret, de 25/11/2009 (nomes dos convidados) e pesquisas na internet 

(cargos). Não inclui os 14 participantes cujos cargos não foram identificados. 

 

 

Portanto, resta claro que o segmento absolutamente preponderante na reunião foi 

exatamente aquele diretamente interessado em altas taxas de juros, ou seja, bancos e 

gestores de fundos de investimento. Assim, fica tendenciosamente influenciada a 

formação das expectativas de inflação, tendo em vista que é interessante ao segmento 

preponderante que sejam estabelecidas expectativas de altas taxas de inflação, para que, 

conseqüentemente, o Banco Central mantenha altas taxas de juros. 

 

 Dada a sua importância, repetimos aqui o trecho supracitado dos pesquisadores 

Marcelo Luiz Curado e José Luis Oreiro: 

   

 

“A decisão de fixação da taxa de juros é influenciada por expectativas de 

inflação que não refletem a percepção dos agentes com efetivo poder de 

formação de preços a respeito da evolução futura da inflação, mas sim as 

opiniões vigentes entre os analistas do mercado financeiro sobre esse tema. 

Com efeito, como se observa no Relatório de Inflação de setembro de 2004 do 

Banco Central do Brasil, as expectativas de mercado desempenham um papel 

importante na decisão do COPOM a respeito do valor da taxa básica de juros. 

No entanto essas expectativas de mercado nada mais são do que as 

expectativas dos departamentos de análise econômica dos bancos e agentes do 

sistema financeiro. Dessa maneira cria-se um mecanismo perverso no qual o 
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sistema financeiro brasileiro pode influenciar a decisão do Banco Central a 

respeito da fixação da taxa de juros, pois se os bancos entrarem em acordo 

entre si eles podem “forçar” um aumento da taxa de juros por intermédio de 

uma “revisão para cima” de suas expectativas de inflação. Em função das 

fortes evidências de comportamento oligopolista por parte dos bancos 

brasileiros (cf. Belaisch, 2003), a ocorrência de um “conluio” para forçar um 

aumento da taxa de juros não pode ser encarada como uma simples 

“curiosidade teórica”. 

 

Por outro lado, instituições financeiras que se fazem representadas em tais reuniões 

também atuam na compra de títulos públicos, se credenciando como “dealers”, que são 

definidos, segundo o glossário da Secretaria do Tesouro Nacional, da seguinte forma: 

 

“São as instituições financeiras mais ativas no mercado de títulos públicos 

credenciadas pela Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil. 

As instituições têm acesso às operações especiais do Tesouro Nacional (1 – 

vendas de títulos públicos pelos preços médios apurados nas ofertas públicas 

e; 2 – compras de títulos públicos federais, a preços competitivos, restritas às 

instituições credenciadas). Atualmente, a participação nessas operações está 

relacionada ao desempenho mensal da instituição credenciada em uma série 

de metas estabelecidas pelo Tesouro Nacional.”
8
 

 

 

A listagem destas instituições se encontra na página do Tesouro Nacional na 

internet
9
, a qual reproduzimos a seguir: 

 

                                                           
8
 http://www.tesouro.gov.br/servicos/glossario/glossario_d.asp  

9
 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/dealers/Dealers_Primarios_1Sem10.pdf e 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/dealers/Dealers_especialistas_1Sem10.pdf  

http://www.tesouro.gov.br/servicos/glossario/glossario_d.asp
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/dealers/Dealers_Primarios_1Sem10.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/dealers/Dealers_especialistas_1Sem10.pdf
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As tabelas acima, contendo a identificação dos dealers, evidenciam que 

instituições financeiras que participam de reuniões com o Banco Central – para a 

definição de expectativas de inflação e outras variáveis econômicas – são em grande 

maioria, as mesmas que compram títulos públicos, o que pode caracterizar conflito de 

interesses. Esta CPI deve recomendar que os órgãos competentes aprofundem esta 

investigação, dado que o exíguo prazo de funcionamento da CPI e demais limitações 

impossibilitaram a realização da mesma. A CPI deve também recomendar o 
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aprofundamento das investigações para se apurar os danos ao Patrimônio Público 

decorrentes deste fato. 

 

 

IV.7 - INFLAÇÃO DE CUSTOS 

 

 

Outro aspecto que deve ser considerado é que a inflação não possui condicionantes 

somente pelo lado da demanda, que é afetada pela taxa de juros. Um dos importantes 

fatores condicionantes do nível geral de preços é a oferta, ou a chamada “inflação de 

custos”, que jamais pode ser contida por meio de altas taxas de juros.  

 

A inflação de custos possui vários fatores, especialmente: 

 

a) o próprio aumento das taxas de juros, que é aplicado no sentido de segurar a 

inflação, provoca um aumento no custo de financiamento das empresas, que é repassado 

para o preço de seus produtos, o que contribui para aumentar a inflação; 

 

b) os preços administrados pelo governo, que compõem cerca de 30% do principal 

índice que mede a inflação – IPCA. Esse é inclusive o índice utilizado pelo Banco 

Central para o sistema de Metas de Inflação. Os preços administrados – ou seja, o preço 

dos serviços de energia, telefonia, combustíveis, dentre outros que são controlados pelo 

governo - não caem quando ocorre uma elevação nas taxas de juros, diferentemente dos 

demais preços de mercado, ou preços livres. Enquanto o mecanismo de transmissão da 

política monetária para os preços livres se dá via queda da demanda, deprimindo os 

preços, os preços administrados são definidos pelo governo e não variam conforme as 

alterações de demanda. Portanto, as tarifas de telefone, energia elétrica, combustíveis, 

etc, exercem grande pressão sobre os custos das empresas e das famílias. Considerando-

se o IPCA referente aos preços monitorados pelo governo, calculado pelo IPEA10, 

verifica-se que o referido índice acumulou uma variação de 419% de julho de 1994 a 

setembro de 2009, enquanto os preços livres acumularam uma alta de 212% no mesmo 

período. Ou seja, a variação dos preços monitorados pelo governo foi praticamente o 

dobro dos preços livres no período, influenciando fortemente o aumento da inflação.   

 

                                                           
10

 O índice de preços monitorados engloba: IPTU, taxa de água e esgoto, gás de bujão, gás encanado, 

energia elétrica residencial, ônibus urbano, ônibus intermunicipal, ônibus interestadual, ferry-boat, avião, 

metrô, navio, barco, táxi, trem, emplacamento e licença, pedágio, gasolina, álcool, óleo, óleo diesel, plano 

de saúde, cartório, jogos lotéricos, correios, telefone fixo, telefone público e telefone celular. 
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Portanto, o forte impacto do aumento dos preços administrados foge completamente 

do mecanismo de controle da inflação utilizado pelo Banco Central por meio do sistema 

de metas de inflação.  

 

c) Estrutura oligopolizada da economia brasileira, e a deficiência dos órgãos de 

defesa da concorrência, o que coloca na mão de poucas empresas o poder de determinar 

os preços, ainda que os juros estejam elevados.  

 

 

Portanto, há que ser revista a política de controle da inflação focada no 

aumento ou manutenção das elevadas taxas de juros internas, tendo em vista os 

demais fatores que geram a inflação de custo, mencionados acima. 

 

IV.8 – DÍVIDA: O CUSTO DA POLÍTICA ECONÔMICA 

 

Conforme vimos nos itens anteriores, a dívida interna não é proveniente de um 

suposto excesso de gastos sociais (ou, poderia-se dizer, “primários”), mas de uma 

política monetária e cambial que elevou as taxas de juros e criou a necessidade da 

emissão de títulos para retirar do mercado os reais utilizados na compra de dólares pelo 

Banco Central (“esterilização do impacto monetário das operações cambiais”).  

Adicionalmente, o volume de prejuízos registrados pelo Banco Central nos 

últimos anos foi bastante relevante, em decorrência da emissão de “swaps” de forma a 

garantir aos investidores a variação do dólar, tanto para cima – como nas crises 

financeiras, quando a cotação do dólar subia – como para baixo, nos momentos em que 

havia grande afluxo de moeda estrangeira para o país e o dólar cai.  

Nestes últimos anos, o Banco Central tem acumulado grandes quantidades de 

reservas cambiais, conforme será discutido mais aprofundadamente no próximo 

capítulo. O que também tem causado enormes prejuízos ao BC, visto que ele compra 

um ativo que se encontra em desvalorização, ou seja, rendem juros negativos. Por outro 

lado, os investidores ficam com ativos em reais, indexados no mínimo à taxa Selic, às 

custas do Tesouro. 

O prejuízo do BC com todas estas operações tem sido custeado pelo Tesouro, 

conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 7º: 

 

Art. 7º O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a 

constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e 
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será transferido até o décimo dia útil subseqüente à aprovação dos balanços 

semestrais. 

§ 1º O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o 

Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no 

orçamento. 

 

Tais pagamentos do Tesouro ao Banco Central têm sido feitos na forma de 

emissão e entrega, ao BC, de títulos da dívida interna de responsabilidade do Tesouro 

Nacional, ou seja, acarretam o aumento da DPMFI, sem limite algum. Além do mais, é 

preciso ressaltar que o pagamento (do Tesouro para o Banco Central) de juros e 

amortizações referentes a estes títulos não representa meramente uma “passagem de 

recursos do bolso direito para o bolso esquerdo do setor público”. Isto porque a maioria 

esmagadora dos títulos do Tesouro em poder do Banco Central estão sendo repassados 

por este último ao mercado, por meio das chamadas “Operações de Mercado Aberto”. 

Desta forma, os pagamentos de juros e amortizações do Tesouro ao Banco Central são 

repassados ao mercado, que termina ganhando, em última instância, às custas do 

Tesouro.     

Este processo recebeu um impulso adicional com a edição da Medida Provisória 

435/2009, que permitiu a emissão de títulos do Tesouro, sem limite algum, para 

entregá-los ao Banco Central, para que este faça política Monetária, por meio de tais 

“operações de mercado aberto”. Tal Medida Provisória também previu a alteração na 

forma de divulgação do prejuízo do Banco Central, excluindo-se o custo das operações 

em moeda estrangeira (swaps e custo de carregamento das reservas).  

A Tabela 9 mostra os grandes prejuízos do Banco Central, especialmente em 

decorrência do grande acúmulo de reservas cambiais em dólares, que apresentaram forte 

desvalorização no últimos anos, sendo que a mesma MP 435 determinou que tais 

prejuízos fossem cobertos pela União. Por outro lado, quando o BC apura resultado 

positivo, tal valor pode ser utilizado somente para pagamento de dívida pública: 

Art. 6º O resultado financeiro das operações com reservas 

cambiais depositadas no Banco Central do Brasil e das 

operações com derivativos cambiais por ele realizadas no 

mercado interno, conforme apurado em seu balanço, será 

considerado:  

     I - se positivo, obrigação do Banco Central do Brasil com a 

União, devendo ser objeto de pagamento até o décimo dia útil 

subseqüente ao da aprovação do balanço pelo Conselho 

Monetário Nacional; e  
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     II - se negativo, obrigação da União com o Banco Central do 

Brasil, devendo ser objeto de pagamento até o décimo dia útil do 

exercício subseqüente ao da aprovação do balanço pelo Conselho 

Monetário Nacional. 

§ 3º Os valores pagos na forma do inciso I do caput deste artigo 

serão destinados exclusivamente ao pagamento da Dívida 

Pública Mobiliária Federal, devendo ser paga, prioritariamente, 

aquela existente junto ao Banco Central do Brasil. 

 

Tabela 9 - Resultados do Banco Central – 1995 - 2009 

Ano Valor 

1995          (2.914.276,04) 

1996              (167.728,08) 

1997          (1.875.388,68) 

1998                     3.227,50  

1999        (13.041.763,00) 

2000            1.617.624,00  

2001            3.073.412,00  

2002        (17.193.699,00) 

2003          31.318.352,00  

2004            2.537.429,00  

2005        (10.494.963,00) 

2006        (13.167.048,00) 

2007        (47.514.139,00) 

2008        126.617.756,00  

2009 (1º sem)        (93.787.316,00) 

  

TOTAL        (34.988.520,29) 
Fonte: Balanços do Banco Central, disponíveis em http://www.bcb.gov.br/?BALANCETE  

 

 

Portanto, a CPI deve recomendar o aprofundamento das investigações para se 

apurar os danos ao Patrimônio Público decorrentes deste fato. 

 

 

http://www.bcb.gov.br/?BALANCETE
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OUTRA OPERAÇÃO DE PREJUÍZO DO BANCO CENTRAL VERIFICADA 

PELO TCU 

O Tribunal de Contas da União enviou à CPI cópia do Relatório do Acórdão 509/2004, 

relativo à verificação, dentre outros aspectos, de prejuízos apurados pelo Banco Central 

em 2002, da ordem de R$ 3,2 bilhões com a área bancária, R$ 32,8 bilhões com 

operações com o Tesouro Nacional (TN) e R$ 15,4 bilhões com o mercado aberto. 

É importante transcrever trechos do referido Relatório, pois o mesmo denuncia a 

ilegalidade de operações de swap cambial: 

 

 - Q4: Quais fatores contribuíram para a ocorrência de prejuízos de R$ 

3,2 bilhões com a área bancária, R$ 32,8 bilhões com operações com o 

Tesouro Nacional (TN) e R$ 15,4 bilhões com o mercado aberto? 

 

 - Q14: Qual o custo das reservas internacionais e como é calculado? 

 

2.1.2.10. Constatamos, portanto, que o banco ofertou títulos ao mercado, 

provavelmente com intuito de fornecer hedge cambial, atividade já 

contestada no TC 012.015/2003-0. 

 

2.1.2.21. Em relação às demais contas, verificamos o aumento do 

passivo relacionado às operações compromissadas com LFT. Uma das 

possíveis razões para o aumento decorre da oferta de títulos de curto 

prazo com altas taxas feita pelo Tesouro Nacional em outubro. Com isso, 

os 8 detentores dos títulos recorreram ao Bacen para realizar operações 

compromissadas, entregando títulos e recebendo moeda, provavelmente 

utilizada para formar posições especulativas em swap, sobre as quais já 

está sendo instruído o TC 012.015/2003-0, no qual se afirma a 

ilegalidade de tais operações com derivativos. 

 

2.1.3.5. É importante lembrar que as despesas e receitas se acumulam 

até junho, sendo, então, transferidas ao resultado. O saldo de julho 

reflete, portanto, o acumulado naquele mês, e não o acumulado no ano. 

Para avaliar-se o total do déficit nas contas, é necessário somar-se os 

resultados, o que leva à conclusão de um resultado negativo de 9.034 + 

6.362 = R$ 15.396 milhões. 
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2.1.3.6. Dentro desse resultado, verificou-se que as despesas foram, 

fundamentalmente, decorrentes de atualização cambial negativa de 

NBC-E e de operações com derivativos - swap, além dos ajustes a 

mercado de NTN-D que possui em sua carteira. 

2.1.3.8. Destacamos que o saldo das operações com derivativos foi 

negativo em R$ 14.190 milhões. 

 

2.1.4.Conclusão acerca das operações do Bacen  

 

2.1.4.1. Diante dos dados apresentados, concluímos que o resultado 

negativo de R$ 17,2 bilhões do Bacen, no ano de 2002, foi devido, 

principalmente, às operações com derivativos, swaps, responsáveis por 

perdas da ordem de R$ 14,19 bilhões, não fazendo sentido argumentar-

se que a perda com os derivativos foi compensada com os ganhos com as 

ativos em moeda estrangeira.  

2.1.4.2. Tais ganhos são compensados em parte por perdas com os 

passivos em moeda estrangeira, além de estarem relacionados com 

operações da área externa, enquanto os swaps são operações de 

mercado aberto, só havendo correspondência com operações do mesmo 

grupo.  

2.1.4.3. Ademais, constatamos uma perda líquida de R$ 14,2 bilhões com 

os swaps. Neste caso, a existência de ganhos em operações que não 

tenham correspondência direta com os swaps não pode ser utilizada 

para minimizar a responsabilidade pelos prejuízos.  

2.1.4.4. No TC 012.015/2003-0, a questão da legalidade das operações 

de swap é analisada em detalhe, existindo proposta para realização de 

audiência da Diretoria do Bacen, bem como dos membros do Conselho 

Monetário Nacional, não sendo necessária uma análise mais 

aprofundada do tema neste Relatório. 

 

2.4.2.4.Conclusão da equipe de auditoria  

2.4.2.4.1. Entendemos que os lucros e deságios obtidos na compra de 

NBC deveriam ter sido lançados diretamente nas contas já mencionadas, 

uma vez que em janeiro de 2002 já existia a conta 6909 - ‘Receitas a 

apropriar de operações com títulos de responsabilidade própria’, 

inclusive com as subcontas específicas de NBC-E. O que parece ter 

ocorrido foi um lançamento incorreto em alguma outra conta, uma vez 

que o balancete analítico daquele mês não apresenta saldos nessas 

contas.  

2.4.2.4.2. Dessa forma, o balancete publicado deveria ter levado em 

conta o balancete analítico e apresentado o valor atribuído em ‘Receitas 
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antecipadas ou a apropriar’ na conta compatível do balancete analítico. 

Entretanto, é compreensível que na fase de adaptação do Sistema Selic, o 

Banco tenha preferido publicar o valor correto da conta de receitas a 

apropriar, ainda que o balancete analítico não apresentasse a referida 

conta. 

 

2.4.3.4.Conclusão da equipe de auditoria  

2.4.3.4.1.Consideramos que tal falha, mesmo sendo de natureza formal e 

tendo sido corrigida em seqüência, demonstra um ponto fraco do 

controle de lançamentos contábeis, o que deve ser verificado em 

auditoria futuras. 

 

2.4.6.4.Conclusão da equipe de auditoria  

2.4.6.4.1.Houve falha grave na apresentação pública dos 

Demonstrativos Contábeis no mês de agosto de 2002. 

 

2.4.7.4.Conclusão da equipe de auditoria  

2.4.7.4.1.Houve falha grave na apresentação pública dos 

Demonstrativos Contábeis no mês de agosto de 2002. 

 

2.4.8.4.Conclusão da equipe de auditoria  

2.4.8.4.1.Houve falha grave na apresentação pública dos 

Demonstrativos Contábeis no mês de agosto de 2002. 

 

2.4.9.4.Conclusão da equipe de auditoria  

2.4.9.4.1.Houve falha grave na apresentação pública dos 

Demonstrativos Contábeis no mês de agosto de 2002. 

 

2.4.10.4.Conclusão da equipe de auditoria  

2.4.10.4.1.Houve falha grave na apresentação pública dos 

Demonstrativos Contábeis no 3º trimestre de 2002. 

 

2.6.Obtenção dos custos das reservas internacionais 
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2.6.2.10. De posse desse valor (-R$ 16.887.973.984,53), dividimo-lo pelo 

valor médio trimestral das reservas (R$ 132.237.364.685,91) para 

chegarmos ao valor da rentabilidade bruta das reservas de -12,7710%. 

Guardemos esse resultado.  

2.6.2.11. O custo de carregamento das reservas é representado pelo 

custo de captação de todo o passivo do Banco e é calculado pelo Deafi. 

 

2.6.2.18. Finalmente, do custo de carregamento das reservas (1,7142%) 

subtrai-se a rentabilidade bruta das reservas (-12,7710%), obtendo-se 

14,4852%, número final informado semestralmente ao Congresso 

Nacional por força da LRF. 

 

Q4: Quanto ao resultado de mercado aberto, constatou-se que decorreu, 

quase totalmente, de perdas com operações de swap.  

 

Q5: Foram implementadas as rotinas de revisão do processo contábil? 

(2.4)  

Devido à constatação de grande número de falhas de contabilização, 

concluímos que tais rotinas não estão adequadas ao propósito de 

transparência e exatidão contábil. 

25.Com respeito ao subitem 9.1.3. do Acórdão 378/2003 - Plenário, que 

determinou ao Bacen que ‘inclua, nos votos encaminhados à apreciação 

pela Diretoria e pelo Conselho Monetário Nacional, bem como em suas 

notas explicativas, avaliação mais precisa sobre as causas do resultado 

obtido no período’ (grifo nosso), e não obstante o detalhamento feito 

pelo Banco, em notas explicativas, acerca das perdas com operações de 

swap (subitem 2.9.4.26 do relatório), entendemos que referida 

determinação não deva ser considerada cumprida, haja vista que ainda 

foram identificadas falhas nas notas explicativas sobre as Operações da 

Área Bancária (2.1.3.21 do relatório - fl. 2.771), com poucos 

esclarecimentos acerca da atividade do Bacen nesse segmento.  

26.Ademais, causou-nos estranheza a grande quantidade de erros 

contábeis detectados pela equipe de auditoria, alguns bastante 

significativos, posto que as demonstrações financeiras do Banco 

Central são auditadas por uma empresa de auditoria independente, 

que, no entanto, não fez qualquer referência a tais inconsistências. 

Assim é que, a despeito da argumentação do Banco Central de que a 

determinação constante do subitem 9.1.6 do Acórdão 470/2003 - 

Plenário - ‘implementar rotinas de revisão do processo contábil, 

informando ao Tribunal nas próximas contas o resultado das medidas 

implementadas’ - constitui uma atividade permanente naquela 
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Autarquia, entendemos que a medida deva ser considerada como ainda 

não atendida, devendo constituir objeto de verificação na auditoria nas 

contas referentes ao exercício de 2003. 

5. Um dos fatos contábeis mais significativos do ano de 2002, para o 

Bacen, foi a experimentação de um prejuízo geral de cerca de 17,2 

bilhões de reais, devido, sobretudo, a operações com derivativos do tipo 

swap cambial, acarretando uma perda aproximada de 14,2 bilhões de 

reais. Tal assunto, todavia, constitui objeto de apuração específica no 

TC 012.015/2003-0, motivo pelo qual deixou de ser aprofundado no 

presente processo. 

14. Da mesma forma, o Bacen desempenha apropriadamente as 

competências e exigências definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

segundo apurado. Uma das exigências relaciona-se ao cálculo do custo 

das operações do Banco, por causa dos efeitos sobre o Tesouro 

Nacional, a quem é transferido o resultado contábil da autarquia, e por 

representar uma medida do esforço de preservação do poder da moeda. 

E entre esses custos está o de manutenção das reservas internacionais, 

cuja forma de cálculo foi objeto de estudos nesta auditoria, para 

aplicações nas fiscalizações seguintes. 

 

 

OPERAÇÕES DE SWAP 

 

 

“Outra atuação do TCU que merece destaque foi a realização de auditoria de 

conformidade no BACEN apreciada pelo Acórdão nº 509/2004-Plenário. Por 

meio dessa auditoria foi feita a avaliação da confiabilidade das demonstrações 

contábeis. Constatou-se também a expressiva tomada de empréstimo junto ao 

FMI para recomposição das reservas internacionais. De acordo com Relatório e 

Voto do relator, um dos fatos contábeis mais significativos do ano de 2002, para 

o BACEN, foi a experimentação de um prejuízo geral de cerca de R$ 17,2 

bilhões, devido, sobretudo, a operações com derivativos do tipo swap cambial, 

acarretando uma perda aproximada de R$ 14,2 bilhões (apurado no TC 

012.015/2003-0). Destaca, ainda, que, no transcurso de 2002, foi expressiva a 

tomada de valores em empréstimo junto ao FMI, em torno de R$ 60 bilhões, 

empregados na recomposição das reservas internacionais, gastas no esforço de 

contenção da forte desvalorização da moeda (35%) e desamparadas ante o parco 

desempenho da balança comercial.”  

 

Consta do Acórdão 509/2004, do TCU : 
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 - Q4: Quais fatores contribuíram para a ocorrência de prejuízos de R$ 3,2 

bilhões com a área bancária, R$ 32,8 bilhões com operações com o Tesouro 

Nacional (TN) e R$ 15,4 bilhões com o mercado aberto? 

 

 - Q14: Qual o custo das reservas internacionais e como é calculado? 

 

2.1.2.10. Constatamos, portanto, que o banco ofertou títulos ao mercado, 

provavelmente com intuito de fornecer hedge cambial, atividade já contestada 

no TC 012.015/2003-0. 

 

2.1.2.21. Em relação às demais contas, verificamos o aumento do passivo 

relacionado às operações compromissadas com LFT. Uma das possíveis razões 

para o aumento decorre da oferta de títulos de curto prazo com altas taxas feita 

pelo Tesouro Nacional em outubro. Com isso, os 8 detentores dos títulos 

recorreram ao Bacen para realizar operações compromissadas, entregando 

títulos e recebendo moeda, provavelmente utilizada para formar posições 

especulativas em swap, sobre as quais já está sendo instruído o TC 

012.015/2003-0, no qual se afirma a ilegalidade de tais operações com 

derivativos. 

 

2.1.3.5. É importante lembrar que as despesas e receitas se acumulam até 

junho, sendo, então, transferidas ao resultado. O saldo de julho reflete, 

portanto, o acumulado naquele mês, e não o acumulado no ano. Para avaliar-

se o total do déficit nas contas, é necessário somar-se os resultados, o que leva 

à conclusão de um resultado negativo de 9.034 + 6.362 = R$ 15.396 milhões.  

2.1.3.6. Dentro desse resultado, verificou-se que as despesas foram, 

fundamentalmente, decorrentes de atualização cambial negativa de NBC-E e de 

operações com derivativos - swap, além dos ajustes a mercado de NTN-D que 

possui em sua carteira. 

2.1.3.8. Destacamos que o saldo das operações com derivativos foi negativo em 

R$ 14.190 milhões. 

 

2.1.4.Conclusão acerca das operações do Bacen  

2.1.4.1. Diante dos dados apresentados, concluímos que o resultado negativo 

de R$ 17,2 bilhões do Bacen, no ano de 2002, foi devido, principalmente, às 

operações com derivativos, swaps, responsáveis por perdas da ordem de R$ 

14,19 bilhões, não fazendo sentido argumentar-se que a perda com os 
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derivativos foi compensada com os ganhos com as ativos em moeda 

estrangeira.  

2.1.4.2. Tais ganhos são compensados em parte por perdas com os passivos em 

moeda estrangeira, além de estarem relacionados com operações da área 

externa, enquanto os swaps são operações de mercado aberto, só havendo 

correspondência com operações do mesmo grupo.  

2.1.4.3. Ademais, constatamos uma perda líquida de R$ 14,2 bilhões com os 

swaps. Neste caso, a existência de ganhos em operações que não tenham 

correspondência direta com os swaps não pode ser utilizada para minimizar a 

responsabilidade pelos prejuízos.  

2.1.4.4. No TC 012.015/2003-0, a questão da legalidade das operações de swap 

é analisada em detalhe, existindo proposta para realização de audiência da 

Diretoria do Bacen, bem como dos membros do Conselho Monetário Nacional, 

não sendo necessária uma análise mais aprofundada do tema neste Relatório. 

 

 

 

Q4: Quanto ao resultado de mercado aberto, constatou-se que decorreu, quase 

totalmente, de perdas com operações de swap.  

Q5: Foram implementadas as rotinas de revisão do processo contábil? (2.4)  

Devido à constatação de grande número de falhas de contabilização, 

concluímos que tais rotinas não estão adequadas ao propósito de transparência 

e exatidão contábil. 

25.Com respeito ao subitem 9.1.3. do Acórdão 378/2003 - Plenário, que 

determinou ao Bacen que ‘inclua, nos votos encaminhados à apreciação pela 

Diretoria e pelo Conselho Monetário Nacional, bem como em suas notas 

explicativas, avaliação mais precisa sobre as causas do resultado obtido no 

período’ (grifo nosso), e não obstante o detalhamento feito pelo Banco, em 

notas explicativas, acerca das perdas com operações de swap (subitem 2.9.4.26 

do relatório), entendemos que referida determinação não deva ser considerada 

cumprida, haja vista que ainda foram identificadas falhas nas notas 

explicativas sobre as Operações da Área Bancária (2.1.3.21 do relatório - fl. 

2.771), com poucos esclarecimentos acerca da atividade do Bacen nesse 

segmento.  

 

26.Ademais, causou-nos estranheza a grande quantidade de erros contábeis 

detectados pela equipe de auditoria, alguns bastante significativos, posto que as 

demonstrações financeiras do Banco Central são auditadas por uma empresa 

de auditoria independente, que, no entanto, não fez qualquer referência a tais 

inconsistências. Assim é que, a despeito da argumentação do Banco Central de 

que a determinação constante do subitem 9.1.6 do Acórdão 470/2003 - Plenário 

- ‘implementar rotinas de revisão do processo contábil, informando ao Tribunal 

nas próximas contas o resultado das medidas implementadas’ - constitui uma 
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atividade permanente naquela Autarquia, entendemos que a medida deva ser 

considerada como ainda não atendida, devendo constituir objeto de verificação 

na auditoria nas contas referentes ao exercício de 2003. 

5. Um dos fatos contábeis mais significativos do ano de 2002, para o Bacen, foi 

a experimentação de um prejuízo geral de cerca de 17,2 bilhões de reais, 

devido, sobretudo, a operações com derivativos do tipo swap cambial, 

acarretando uma perda aproximada de 14,2 bilhões de reais. Tal assunto, 

todavia, constitui objeto de apuração específica no TC 012.015/2003-0, motivo 

pelo qual deixou de ser aprofundado no presente processo. 

14. Da mesma forma, o Bacen desempenha apropriadamente as competências e 

exigências definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo apurado. Uma 

das  

\exigências relaciona-se ao cálculo do custo das operações do Banco, por 

causa dos efeitos sobre o Tesouro Nacional, a quem é transferido o resultado 

contábil da autarquia, e por representar uma medida do esforço de preservação 

do poder da moeda. E entre esses custos está o de manutenção das reservas 

internacionais, cuja forma de cálculo foi objeto de estudos nesta auditoria, 

para aplicações nas fiscalizações seguintes. 

 

IV.9 – DEMAIS FATORES QUE INFLUENCIARAM O CRESCIMENTO DA 

DÍVIDA INTERNA 

 

 

Diante do grande volume de recursos destinados ao endividamento, cabe a esta CPI  

a investigação da origem desta dívida. 

 

Conforme explicitado no item “Limitações”, não foi respondido satisfatoriamente o 

Requerimento de Informações Nº 9/09, que solicitou ao Ministério da Fazenda e ao 

Banco Central a disponibilização a esta Comissão dos saldos anuais da Dívida Interna 

desde janeiro de 1994 até dezembro de 2008, incluindo-se as "Operações de Mercado 

Aberto" do Banco Central, mencionando-se em cada ano os valores 

contratados/recebidos, as amortizações pagas; os juros devidos e os juros pagos, bem 

como a demonstração do saldo final anual.” 

 

O Requerimento também solicitou o detalhamento de todos os fatores que 

implicaram em crescimento da dívida interna (assunção de outras dívidas, variação 

cambial, juros acumulados, etc), quantificando o impacto de cada um desses desde 

janeiro de 1994 até dezembro de 2008, o que não foi respondido. 
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A ausência de resposta à CPI das informações solicitadas permite questionarmos um 

argumento constantemente repetido por membros do governo, alguns acadêmicos e da 

grande mídia: o de que a dívida interna teria origem preponderante na assunção de 

outras dívidas e esqueletos. 

 

O Tribunal de Contas da União chegou a mencionar os fatores que influenciaram o 

crescimento da dívida pública, embora não tenha realizado auditoria específica para 

quantificar tais fatores
11

: 

 

 “59. Além de manter o foco do controle na dívida mobiliária federal, o Parecer 

de 1997 aborda aspectos do impacto do refinanciamento da dívida de Estados 

e do Distrito Federal pela União, em face da edição da Lei nº 9.496, de 1997. 
Tal operação teve impacto direto sobre a dívida pública federal, em face da 

necessidade de emissão de títulos do Tesouro Nacional (LFT-A e LFT-B).” 

 

“ ... o Parecer [de 1999] também chama atenção para o crescimento da dívida 

pública mobiliária de 1994 a 1999 da ordem de 571%, o que só comprova a 

necessidade de canalizar esforços para o controle da dívida mobiliária 

federal.”. (...) “O Parecer chama atenção para o fato de que o exacerbado 

crescimento da dívida pública líquida nos últimos anos é fator que deve 

preocupar as autoridades da administração pública brasileira, particularmente 

do Governo Federal, que são responsáveis pela maior parcela dessa dívida. Na 

seqüência da preocupação, frisa que o montante da dívida, proveniente dos 

sucessivos déficits financeiros anuais, das variações cambiais ocorridas, da 

assunção pela União de dívidas das esferas de Governo subnacionais e dos 

elevados níveis de inflação e de taxas de juros aplicadas à rolagem da mesma, 

entre outros, compromete os níveis de crescimento e de desenvolvimento do 

País, além de inviabilizar o atingimento do equilíbrio das contas públicas, 

afetando, inclusive, gerações futuras.”.  

 

“68. A dívida pública mobiliária federal permaneceu em escalada crescente na 

década atual, Os Pareceres Prévios demonstram que, no período de 2000 a 

2008, o tema ganha notória presença nas Contas de Governo, sendo objeto de 

constantes recomendações ao Poder Executivo, a despeito de permanecer a 

fixação de limite para a referida dívida por parte do Congresso Nacional.”. 

 

O Parecer Prévio da contas de 2005 ressaltou a “... necessidade de geração de 

superávits primários para evitar que ele assuma explosiva trajetória de 

crescimento. Registra que tais recursos, voltados aos juros, deixam de ser 

aplicados em borás de infra-estrutura ou em políticas sociais, ressaltando a 

importância de se adotar uma administração consistente da dívida pública 

como meio de restabelecer a capacidade de investimento do Estado.”   
  

                                                           
11

 Aviso nº 1447, de 17.12.2009 
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De fato, ao observar a Tabela dos “Fatores Condicionantes do Crescimento da 

Dívida do Setor Público” enviada pela STN à CPI
12

, constata-se que todo o superávit 

primário produzido no período de 1996 a julho de 2009, no montante de R$ 678,3 

bilhões foi destinado ao pagamento de juros. A mesma tabela indica que os juros 

nominais do mesmo período somaram R$ 1.530,6 bilhões, ou seja, todo o superávit 

primário do período não cobriu nem a metade dos juros do mesmo período, o que 

demonstra o elevado patamar das taxas de juros praticadas nos últimos anos. 

Em janeiro de 2009, o Ministério da Fazenda encaminhou à CPI o Aviso nº 30/MF, de 

22 de janeiro de 2010, que trouxe o Memorando nº 23/2010/COGER/GABIN/STN/MF-

DF13, que traz tabela com fatores que implicaram em crescimento da dívida interna. Tal 

Memorando foi encaminhado após ter sido reiterado pela segunda vez14 o Requerimento 

de Informações nº 9/2009 desta CPI, aprovado em setembro de 2009. 

O documento trouxe tabela reproduzida a seguir, em seu trecho referente a 1995 a 2008 

(Tabela 11). Em seu item 5, o documento afirma: 

 “5. Oportuno referir que o quadro citado acima apresenta dados completos 

a partir de 1999, ano em que o STN começou a calcular e publicar os fatores 

de variação da dívida pública. Para os anos anteriores, o quadro ainda 

apresenta algumas informações consideradas como “não disponíveis”, uma 

vez que prosseguem os trabalhos de pesquisa na vasta documentação 

pertinente, que não se encontra em meio eletrônico. 

 

Ou seja: a tabela enviada ainda não conta com informações definitivas sobre os fatores 

que influenciaram o crescimento da dívida, o que representa uma séria limitação a esta 

CPI. 

A Tabela 10 (resumo da Tabela 11) informa que, no período de 1995 a 2008, a dívida 

interna em poder do público (ou seja, excluindo-se os títulos do Tesouro em poder do 

Banco Central) cresceu R$ 1,239 trilhão (de R$ 35 bilhões para R$ 1,275 trilhão). Esse 

crescimento da dívida teria sido dividido entre os seguintes fatores: 

 

 

                                                           
12

 Tabela enviada à CPI mediante Aviso n º  324/MF, de 28.09.2009 

13
 Documento de 18/01/2010, assinado pelo Subsecretário do Tesouro Nacional, Liscio Fabio de Brasil 

Camargo. 

14
 Por meio do Ofício 144/2009-P, de 17 de dezembro de 2009. 
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Tabela 10 - Fatores de Variação da Dívida Interna, em Poder do Público, no 

período de 1995 a 2008 

Fator de variação da dívida Valor (R$ mil) 

Emissões em Oferta Pública 3.692.781.226 

Pagamentos -3.562.907.869 

Emissões por Colocação Direta 531.350.617 

Transferência de carteira - (Bacen/Mercado) 39.547.846 

Cancelamentos -576.312.856 

Juros Competência 1.246.912.844 

Outros -131.621.181 

Total do crescimento da dívida 1.239.750.627 

Fonte: Memorando nº 23/2010/COGER/GABIN/STN/MF-DF 

 

Inicialmente, cabe ressaltar que as “Operações de Mercado Aberto”, ou seja, a dívida de  

R$ 300 bilhões (em 31.12.2008) do Banco Central com o mercado (que é paga, em 

última instância, pelo Tesouro Nacional), não se encontram incluídas na tabela. 

Adicionalmente, itens relevantes não se encontram adequadamente esclarecidos, como 

as linhas referentes a “Cancelamentos” (que soma R$ 576 bilhões negativos no 

período), “Trocas” (que soma R$ 161 bilhões, dentro do item “Emissões por Colocação 

Direta), e Outros (R$ - 131 bilhões).  

No que se refere à rubrica “Juros Competência”, ela se subdivide entre “inflação 

relevante” e “juros reais”, mas tal subdivisão não está disponível para os anos de 1995 a 

1998. Analisando-se os valores informados no campo “Inflação Relevante”, e 

comparando-se com o estoque da dívida no início de cada ano, verificou-se a utilização 

do índice muito próximo ao IGP-M que, por medir os preços do atacado e guardar 

estreita relação com a variação do dólar, acusou historicamente uma inflação bem mais 

alta que os índices de preços ao consumidor. Isto termina por inflar fortemente o 

montante da “inflação relevante”, deprimindo, por conseqüência, o montante dos “juros 

reais”. No período de 1995 a 2008, o IGP-M acusou inflação de 282,87%, enquanto o 

IPCA apresentou variação de apenas 184,60%, ou seja, uma diferença de quase 100%. 

Adicionalmente, em 2002, constam nada menos que R$ 401 bilhões de “inflação 

relevante” e R$ 269 bilhões negativos de juros reais, o que reduz fortemente o montante 

dos “juros reais” acumulados durante o período, e não guarda relação alguma com o 

índice utilizado (IGP-M). 

Diante destas incoerências, adicionamos à tabela enviada pelo Tesouro Nacional 

algumas linhas e colunas (sombreadas em cinza), de modo a calcularmos qual seria o 

montante dos “juros reais”, caso fosse utilizado o índice IPCA, incidente sobre o 

estoque da dívida no início de cada ano. Verificou-se que, desta forma, a inflação 
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relevante teria ficado em R$ 467 bilhões de 1995 a 2008, enquanto os juros reais 

somariam R$ 779 bilhões. Desta forma, os juros apresentam-se como o fator mais 

relevante para o crescimento da dívida interna. 

 

A CPI encaminhou ao Ministério da Fazenda o Ofício 161/10-P, de 8 de fevereiro de 

2010, solicitando no prazo de cinco dias, a “Explicitação do Índice de Inflação utilizado 

para se determinar os montantes constantes no item “Inflação Relevante”, tendo em 

vista que o valor de “R$ 401.186.092 mil”, apontado no ano de 2002, não 

correspondeu a nenhum índice conhecido de inflação. Adicionalmente, em decorrência 

desse valor majorado de atualização monetária, a tabela indica o valor negativo de “-

269.157.735 mil” a título de “juros reais” em 2002”. 

Apesar do ofício da CPI ter estabelecido prazo de 5 dias para resposta, o Ministério da 

Fazenda respondeu um mês depois:
15

 

 “De fato, há uma discrepância nos valores informados no ano de 2002, 

provavelmente causado por um “link” indevido quando da consolidação das 

informações. Em conseqüência, estamos enviando novo demonstrativo em 

substituição ao enviado anteriormente, ajustando os valores relativos ao 

período mencionado.  

Portanto, o Ministério não somente reconheceu o erro das informações prestadas 

anteriormente à CPI, como também não explicitou o índice de inflação utilizado para o 

cálculo do campo “Inflação Relevante”. 

O Ofício 161/10-P, de 8 de fevereiro de 2010 também solicitou ao Ministério da 

Fazenda a “Explicitação da natureza e detalhamento dos valores que compuseram os 

montantes indicados no sub-item “Trocas”, sendo que o Ministério informou que se 

referiam a operações de trocas de títulos por oferta pública e, em alguns casos 

específicos, operações de troca sob a forma direta, para finalidades autorizadas em 

lei”. 

O Ofício da CPI também solicitou “Informação sobre aonde foi alocado o fator 

variação cambial”, sendo que o Ministério respondeu que “A metodologia utilizada 

pelo Tesouro Nacional nos títulos de dívida pública mobiliária interna não apura, de 

forma isolada, a variação cambial”. Assim sendo, os efeitos da variação cambial estão 

contidos no item “Juros Competência”. 

                                                           
15

 Memorando nº 86/2010/COGER/GABIN/STN/MF-DF, de 2/3/2010, encaminhado com o Aviso 

78/MF, de 8 de março de 2010. 
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Portanto, apesar de ter sido solicitado no Requerimento de Informações nº 9/2009 - 

aprovado em setembro de 2009, com prazo de 15 dias para resposta – os efeitos da 

variação cambial no crescimento da dívida interna, esta informação não foi 

proporcionada pelo Ministério da Fazenda.  

A CPI também enviou ao Ministério da Fazenda o Ofício 160/10-P, de 1º de fevereiro 

de 2010, solicitando, no prazo de 10 dias: 

a) Relativamente aos valores informados a título de “Pagamento” de “Principal” 

e “Encargos”, requer-se:  

a.1) desmembrar os valores dos “pagamentos” efetuados mediante 

emissão de novos títulos tanto para o principal como para os encargos; 

a.2) indicar os valores dos “pagamentos” efetuados com a utilização de 

outras fontes (que não seja a emissão de títulos), identificando a 

natureza dessas fontes; 

a.3) identificar a natureza dos “Encargos” indicados no campo dos 

“Pagamentos” (ou seja, seriam referentes a Juros reais, ou atualização 

monetária, ou comissões, ou outros gastos, etc) 

b) Informar a natureza dos “Cancelamentos” indicados na referida planilha e sua 

relação com as emissões de DPMF; 

c) Além dos “Juros Competência” (Parcela dos Juros Reais e Inflação) já 

informados, se requer informar adicionalmente os valores dos JUROS 

efetivamente pagos pelo regime de CAIXA em cada ano (Reais e Inflação).  

 

Apesar do ofício da CPI ter estabelecido prazo de 10 dias para resposta, o Ministério da 

Fazenda respondeu mais de um mês depois
16

, e com informações referentes apenas aos 

itens “a.1” e “a.2”. 

 

                                                           
16

 Nota STN/CODIV/Nº227/2010, de 5/3/2010, encaminhado com o Aviso 83/MF, de 10 de março de 

2010. 
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TABELA 11 - SALDOS ANUAIS E FATORES DE VARIAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA, EM PODER DO PÚBLICO, NO PERÍODO 

DE 1990 a 2008 

ITEM 

TOTAL 

1995-2008 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

                 

Estoque anterior   1.236.540.420 1.100.959.613 980.208.144 801.217.046 705.176.635 558.882.930 507.514.288 429.641.056 383.273.575 244.456.543 207.349.055 96.861.018 59.139.302 35.330.754 

                 

Emissões líquidas DPMFi  

(A) - (B) 129.873.354 -58.835.278 117.186.947 91.836.877 90.632.187 -18.878.549 40.970.829 -101.605.362 -58.771.230 -39.823.321 39.307.143 974.517 14.957.170 12.481.577 -560.153 

    (A) Emissões Oferta Pública 3.692.781.226 298.128.924 491.664.147 471.215.440 466.991.490 274.113.274 332.601.888 138.901.354 163.662.071 241.474.188 275.641.714 187.072.607 141.789.291 124.181.473 85.343.365 

    (B)Pagamentos (-) 3.562.907.869 356.964.202 374.477.200 379.378.562 376.359.303 292.991.823 291.631.059 240.506.716 222.433.300 281.297.509 236.334.570 186.098.090 126.832.121 111.699.896 85.903.518 

       Principal 3.054.478.492 284.924.139 282.507.140 290.144.450 325.693.255 257.745.278 270.761.667 214.479.079 195.440.861 259.624.611 210.472.483 167.570.602 116.697.224 100.645.748 77.771.955 

       Encargos 508.429.377 72.040.063 91.970.060 89.234.112 50.666.049 35.246.545 20.869.392 26.027.637 26.992.439 21.672.898 25.862.087 18.527.487 10.134.896 11.054.149 8.131.563 

                 

                 

Emissões por Colocação Direta 531.350.617 31.100.524 11.753.140 5.471.047 7.019.750 19.338.558 15.194.355 114.981.803 90.114.619 28.828.509 48.678.875 72.304.262 78.173.345 6.000.289 2.391.541 

        Novação de dívidas do FCVS 40.169.882 2.901.132 4.039.950 1.166.152 77.200 8.175.330 609.090 1.235.189 13.573.742 675.996 165.080 7.551.021    

        Outras dívidas Securitizadas 24.028.138 0 7.578 35.990 1.576.836 206.889 85.606 1.014.529 6.456.410 561.844 4.095.210 1.930.997 783.266 5.600.414 1.672.569 

        PROEF 40.336.484 0 0 0 0 0 0 845.640 39.490.844 0 0     

        TDA 8.324.998 549.676 1.106.712 1.085.061 1.113.145 774.429 276.508 208.990 181.644 195.219 399.907 596.885 717.975 399.875 718.972 

        FUNAD 21.827 0 0 4.674 4.101 2.752 117 426 253 9.464 40 0 0   

        PND 9.068.255 0 0 41.510 4.636 721 4.648 7.060 117.900 15.109 43.429 39.935 8.793.307   

        PROEX 7.423.248 285.102 354.624 419.919 575.853 443.508 882.457 756.639 1.400.220 796.156 740.684 565.436 202.650   

        PESA 858.254 0 0 0 0 3.236 95.580 131.588 75.778 172.704 169.585 209.783    

        BNDES 19.948.385 10.000.000 0 0 395.269 1.203.537 0 0 0 0 0 8.349.579    

        MP nº 2.181/01 14.218.315 0 1.900.000 0 0 44.948 889.051 1.008.879 2.425.573 1.724.740 0 6.225.124    

        Dívida Agrícola 10.465.237 0 0 0 0 0 3.424.352 4.777.831 525 270 662 948 2.260.649   

        FIES 4.892.136 701.287 697.868 696.343 594.418 600.668 535.003 511.612 247.677 307.260 0     

        Estados e Municípios 138.269.692 0 0 0 0 10.479 52.026 1.097.234 497.036 14.299.956 30.690.803 34.806.661 56.815.497   

        PROES 22.228.116 182.295 0 134.341 0 26.470 0 1.475.680 113.410 1.340.510 8.232.080 10.723.330    
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ITEM 

TOTAL 

1995-2008 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

        Fundo Soberano 14.244.000 14.244.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

        Outros 15.759.931 0 0 0 0 0 0 700.592 4.771.839 382.936 0 1.304.564 8.600.000   

        Trocas 161.093.718 2.237.032 3.646.409 1.887.056 2.678.291 7.845.589 8.339.917 101.209.915 20.761.768 8.346.345 4.141.396     

                 

Transferência de carteira - 

(Bacen/Mercado) 39.547.846   -1.315.890 15.922.396 419.272 -56.502 -35.082.133  1.580.526 -5.490.433 65.810.590 -7.129.150 5.070.220 -181.050 

                 

Cancelamentos (-) 576.312.856 89.525.490 136.746.389 118.148.860 73.830.945 25.214.933 23.698.086 58.954.023 28.437.289 10.089.615 11.667.226 N/D N/D N/D N/D 

                 

Juros Compêtencia 1.246.912.844 155.801.203 143.387.109 142.908.294 139.247.710 120.376.063 113.883.109 132.028.357 74.967.133 65.871.381 67.988.673 29.639.300 24.486.672 14.169.631 22.158.209 

   - Inflação Relevante 936.033.393 115.717.355 85.634.361 34.248.334 10.466.877 85.023.617 57.631.206 401.186.092 39.330.499 38.178.111 68.616.941     

   - Juros Reais 220.425.638 40.083.847 57.752.749 108.659.960 128.780.833 35.352.446 56.251.903 -269.157.735 35.636.634 27.693.269 -628.268     

                 

Outros -131.621.181           -131.621.181    

                 

Estoque Final   1.275.081.379 1.236.540.420 1.100.959.613 980.208.144 801.217.046 705.176.635 558.882.930 507.514.288 429.641.056 383.273.575 244.456.543 207.349.055 96.861.018 59.139.302 

                 

                 

Inflação, considerando o IPCA 467.051.522 72.955.885 48.992.703 30.778.536 45.509.128 53.593.424 51.920.224 63.591.540 32.953.469 22.881.432 21.829.969 3.421.259 5.056.145 5.653.717 7.914.089 

Juros reais, considerando o 

IPCA 779.861.322 82.845.318 94.394.406 112.129.758 93.738.582 66.782.639 61.962.885 68.436.817 42.013.664 42.989.949 46.158.704 26.218.041 19.430.527 8.515.914 14.244.120 

                

                

IPCA   5,90 4,45 3,14 5,68 7,60 9,29 12,53 7,67 5,97 8,93 1,65 5,22 9,56 22,40 

Fonte: Memorando nº 23/2010/COGER/GABIN/STN/MF-DF  

Nota: as colunas sombreadas de cinza não constam da tabela enviada pelo Ministério da Fazenda.  
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Outra consideração que deve ser feita à tabela é sobre o item “Emissões por colocação 

direta”, que somou R$ 531 bilhões. Segundo a Tabela, tais emissões são destinadas a 

atender finalidades específicas, definidas em Lei, e caracterizam-se pela colocação 

direta de títulos públicos sem a realização de leilões ou outro tipo de oferta pública. 

Portanto, tais emissões se referem a dívidas assumidas pela esfera federal, como os 

chamados “esqueletos”, as dívidas dos estados, e demais programas de governo.  

Sobre este item, conforme colocado anteriormente, existe uma parcela relevante de R$ 

161 bilhões alocada no item “trocas”, cuja natureza não foi informada a esta CPI. 

Adicionalmente, existem muitos itens que merecem uma análise mais aprofundada, a 

fim de identificarmos as razões pelas quais a dívida interna cresceu no período.  

A seguir, analisaremos os principais itens das “emissões por colocação direta”. 

 

IV.9.1 – Novação de dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais 

(FCVS) 

 

Desde a década de 70, os reajustes das prestações dos financiamentos da casa própria 

eram reajustados com maior periodicidade que os salários, o que obrigou o governo a 

criar um fundo para cobrir essa diferença, permitindo que os mutuários continuassem 

pagando suas prestações com base no valor do reajuste salarial. Este Fundo passou, 

portanto, a acumular um passivo com as instituições financeiras, e na segunda metade 

da década de 90, o Governo Federal passou a emitir títulos da dívida interna para o 

pagamento destas dívidas com os bancos. 

Segundo a Tabela constante no Memorando enviado a esta CPI, o FCVS causou a 

emissão de R$ 40 bilhões em títulos da dívida interna.  

Sobre este item, cabe ressaltar que o reconhecimento de passivo existente há décadas 

configura-se uma decisão política, de priorizar o pagamento de determinada dívida em 

detrimento de outras, como, por exemplo, a gigantesca dívida social brasileira com a 

população mais carente. Cabe ressaltar também que os principais credores do FCVS 

fazem parte do setor financeiro, que tem sempre apresentado lucros expressivos. 

Caberia a esta CPI questionar também qual era a cotação de mercado das dívidas do 

FCVS, que foram reconhecidos por seu valor nominal no momento em que o governo 

os assume completamente, emitindo títulos da dívida pública.    
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Dentre as verificações realizadas pela CGU
17

 e informadas à CPI, uma delas é relativa à 

questão do FCVS: 

293 
Notas 
Técnicas 

De janeiro 
de 2002 a 
dezembro 
de 2009 

Tratam-se de processos 
de novação de dívidas de 
responsabilidade do 
Fundo de Compensação 
de Variações Salarias - 
FCVS para com os 
agentes financeiros, cujos 
resíduos dos saldos 
remanescentes de 
contratos habitacionais 
com cobertura daquele 
fundo são pagos por meio 
da emissão de títulos 
públicos pelo Tesouro 
Nacional. 
As Notas Técnicas 
emitidas pela Secretaria 
Federal de Controle 
Interno se tratam de 
pareceres sobre a 
manifestação da Caixa 
Econômica Federal 
(Agente Operador do 
FCVS) que reconheceu a 
titularidade, o montante, a 
liquidez e a certeza da 
dívida caracterizada, nos 
termos do disposto no 
inciso V do art. 3º da 
Medida Provisória nº 
1.981-49, de 2.000. Após 
a manifestação da SFC 
os processos são 
encaminhados à STN. 

Avaliação quanto 
à composição 
dos autos e 
quanto à 
conformidade da 
manifestação da 
CAIXA que 
reconhece a 
titularidade, o 
montante, a 
liquidez e a 
certeza da dívida 
caracterizada. 

Formalização 
dos 
processos de 
novação de 
dívidas 

Não se aplica. Os 
processos são 
analisados e, caso 
constatadas 
inconformidades, 
são devolvidos à 
Caixa Econômica 
Federal para ajustes. 
Caso contrário, o 
processo é 
encaminhado à STN. 

Não 
houve. 

Fonte: Ofício nº 217/2010/GM/CGU-PR, de 7 de janeiro de 2010 

 

IV.9.2 – Outras dívidas Securitizadas 

Este item significou o acréscimo de R$ 24 bilhões na dívida interna. De acordo com o 

documento “Emissões Diretas de Títulos da DPMFI”
18

, do Tesouro Nacional: 

“Foram firmados vários contratos de securitização de dívidas, que podem 

ser divididos em dois grandes grupos de acordo com sua origem. No primeiro 

encontram-se aqueles oriundos de extinção, por força de lei, de empresas e outras 

entidades do Governo. No segundo, encontram-se os ativos oriundos da 

                                                           
17

 Ofício nº. 217/2010/GM/CGU-PR, de 07.01.2010   

18
 Documento disponível em http://www.stn.gov.br/divida_publica/downloads/emissoes_d.pdf . 

http://www.stn.gov.br/divida_publica/downloads/emissoes_d.pdf
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securitização de dívidas de responsabilidade direta da União ou daquelas 

obrigações cujo pagamento teve de ser efetuado, tendo em vista sua condição de 

avalista. 

Portanto, entre tantos outros, foram emitidos os seguintes créditos 

securitizados pela União, no começo da década de 90: 

- SIBR910701 - dívida da extinta Siderbrás junto à Cia. Vale do Rio Doce; 

- NUCL910801 – dívida da extinta Nuclebrás junto ao sistema bancário; 

- PORT911016 – dívida da extinta Portobrás junto ao BNDES; 

- SOTV910901 – dívida da União referente à desapropriação de um porto 

fluvial em Belém do Pará. 

Assim, a quitação das dívidas perante os credores processou-se por meio da 

emissão direta de títulos públicos, registrados em sistema escritural de custódia. 

Com características e possibilidades de utilização definidas, esses ativos são 

livremente negociados no mercado secundário e, em geral, podiam ser utilizados 

para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de 

Desestatização – PND. 

 

Na tabela enviada pelo Tesouro, o montante de dívidas securitizadas não se encontra 

aberto por tipo de dívida, razão pela qual não se pode fazer uma análise mais 

aprofundada.  

Portanto, a CPI deve recomendar um estudo mais aprofundado sobre estas dívidas. 

 


